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Utlysning Studentrepresentant till SUHF:s
Expertgruppen för lärosätesbiblioteken
Bakgrund
Bibliotekscheferna vid SUHF:s medlemslärosäten har sedan 2006 samverkat inom Forum för
bibliotekschefer (Forum) för att främja en god informationsförsörjning och vetenskaplig
kommunikation till högre utbildning och forskning. Forum har letts av en styrgrupp. För
anpassning till SUHF:s struktur med expertgrupper (permanenta grupper) och arbetsgrupper
(med tidsbegränsat uppdrag för specifika frågor) har styrelsen beslutat att ombilda Forums
styrgrupp till en expertgrupp – expertgrupp för lärosätesbiblioteken.
Expertgruppen ska fortsätta den tidigare styrgruppens arbete i nära samarbete med
bibliotekscheferna inom sektorn. I uppdraget ingår att bidra med underlag och förslag till
SUHF:s styrelse. Expertgruppen ska även föreslå representanter till nationella styr- och
referensgrupper som organiseras av exempelvis Kungl. Biblioteket. Kungl. biblioteket har ett
uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en
viktig samarbetspartner.
Expertgruppens grundläggande uppdrag är att:


Verka för att utveckla en god och effektiv infrastruktur för lärosätenas
informationsförsörjning och vetenskapliga kommunikation som stöd för utbildning,
forskning och samverkan av högsta kvalitet.



Frågor som rör öppen vetenskap och digitalisering ska särskilt uppmärksammas.



Erbjuda en mötesplats för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan
lärosätesbiblioteken.



Underrätta SUHF:s styrelse om viktiga utvecklingstendenser inom området.



Ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer.



Utgöra en samtalspartner gentemot myndigheter och organisationer efter uppdrag
från SUHF:s styrelse.



Initiera och genomföra seminarier i aktuella frågor och driva gemensamma
utvecklingsprojekt.

Uppdraget startar under våren till och med 2022-12-31. Gruppen kommer under
våren 2021 att träffas digitalt ungefär en gång i månaden och varje gång ca 2
timmar. (Datum är ännu inte beslutade).
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Ansökan
Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 21 januari 2021.
Ansökan ska innehålla:


Nominering från en
styrelseledamot i SFS,

medlemskår,

medlem

i

medlemskår

eller



Kontaktuppgifter till den som nominerar,



En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med en
motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,



Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de formella
meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt andra för
sammanhanget relevanta meriter,

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget.
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