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     2022-02-07 
     Minnesanteckningar 
 
 
 
 
 

EOSC Referensgrupp SUHF 
Minnesanteckningar från arbetsmöte 
 
Dag: Måndag den 7 februari 2022 
Tid: 11:00 – 12:00 
Plats: Zoom 
Närvarande: Sabina Anderberg, Stockholms universitet (sekreterare); Per Dannetun, Linköping 
universitet; Kristina Edström, Uppsala universitet; Sverker Holmgren, Chalmers; Hans Karlsson, 
Uppsala universitet; Patrik Magnusson, Karolinska Institutet, Gustav Nilsonne, Karolinska 
institutet; Max Petzold, Göteborgs universitet; Katrine Riklund, Umeå universitet; Wilhelm 
Widmark, Stockholms universitet (ordförande). 
 
Inbjudna till mötet i egenskap av EOSC Task Force Chair arbete: Maggie Hellström, Lunds 
universitet; Jessica Lindvall, Stockholms universitet. 
 

 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat  
    Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.  
 

2. Information EOSC  
 

”Mandated organisation”  
Inom EOSC Association utreds rollen som ”mandated organisation” och vad den 
innebär. Samtliga ”mandated organisation” har fått en förtydligande beskrivning 
av uppdraget och ges möjlighet att lämna synpunkter på det i en remissrunda. 
 

”Mandated organisation” Sverige 
Diskussioner inom referensgruppen angående ”mandated organisation” för 
Sverige. Vetenskapsrådet deltar både i EOSC Association Steering Board och 
som ”mandated organisation” för Sverige. Lärosätena ser ett behov av en aktiv, 
samordnande och inkluderande aktör i rollen som ”mandated organisation”. 
SUHF kommer att lyfta frågan kring ”mandated organisation” med 
Vetenskapsrådet. 
 

3. Gemensam dokumentationsyta 
Den tidigare gemensamma arbetsytan Basecamp ersätts med Teams då det av 
juridiska skäl inte är lämpligt att använda Basecamp (det saknas avtal för 
behandling av personuppgifter). Alla som är involverade i frågor kring EOSC i 
Sverige kan delta på Teams arbetsytan. 
 

4. Uppdrag ”Handlingsplan för lärosätena” 
Utkast ”Handlingsplan för lärosätena” har presenterats för referensgruppen. 
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Möjlighet att lämna synpunkter på utkastet fram till 11/2. Uppsala universitet 
och Karolinska institutet inkom med kommentarer.  
Utkastet har skickats till Vetenskapsrådet för inhämtande av synpunkter innan 
utkastet har skickas till SUHF styrgrupp inför styrelsemöte 23/2. 
Vetenskapsrådet meddelar att de inte hann lämna synpunkter inom tidsramen 
för kommentarer, men de återkommer. 
 

5. Horizon Europe utlysningar 
Horizon Europe är EU:s ramprogram för forskning och innovation under åren 
2021–2027. Utlysningarna är öppna fram till april 2022. Fortsatt diskussion kring 
hur Sveriges deltagande i utlysningarna kan uppmuntras och ökas samt hur 
samordning och informationsspridning kring detta kan förbättras. 
 

6. Strategic Research and Innovation Agenda” (SRIA) 
Ett utkast Draft MAR, en del av SRIA, 23-24 Roadmap är delad med Task Forces 
med möjlighet att lämna synpunkter på.fram till 18/2. En offentlig konsultation 
av dokumentet kommer att göras i mars. 
 

7. Aktiviteter  
11/2 SND Nätverksmöte webinar– tema EOSC -Hur långt har arbetet kommit 
och hur bidrar svenska aktörer. Presentationer från svenska Chairs som ingår i 
EOSC Task Force grupper, nordiska EOSC projekt och presentationer från 
Vetenskapsrådet och EOSC Association Board. 
 

8. Nästa möte 
Nytt möte vid behov. Doodle för datum skickas ut. 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för mötet. 
 
 
Minnesanteckningar  
Sabina Anderberg 


