
 

 
 
 
Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp, Skype-möte 2016-01-12  kl. 14:00-16:00 
 
Närvarande: Per Lekholm, Ulf Arup, Monika Myrdal, Niklas Wahlberg, Kevin Holston, 
Markus Englund, Karin Karlsson, Fredrik Ronqist 
 

1. Val av mötesordförande och sekreterare. 

Fredrik Ronquist valdes till ordförande och Karin Karlsson till sekreterare. 

2. Godkännande av dagordning 

Paleontologi Uppsala läggs till under punkt 6 Migreringsarbete.  

Rapport från genomlysningen av DINA-projektet under Övriga frågor. 

3. Föregående mötesprotokoll 

Per Lekholm undrade hur det går med det inplanerade mötet med de nationella 

DINA-institutionerna. Fredrik Ronquist lovade att påminna Jan-Olov att kalla till detta 

möte. 

4. Kort information om SeIBER (Fredrik) 

Vi kommer inte få det som vi ansökte om och kommer att få prioritera ner vissa 

delar. Det blir totalt ett bidrag 5  miljoner om året. Det stödet innefattar i princip det 

som VR tidigare har finansierat för GBIF och Svenska LifeWatch. 

Massdigitaliseringsdelen har tyvärr blivit bortprioriterad och även mindre 

infrastrukturer som t ex CanMove, Rinfri etc har inte heller blivit beviljade något. 1 

april ska SeIBER startas upp. Fredrik axlar rollen som koordinator tills rekryteringen är 

klar. 

 

5. ENSE (Markus) 



Målet är att Markus ska lägga ut de förslag till uppdateringar för ENSE som arbetats 

fram hittills och som sedan kan tas över av SeIBER under våren. Per Lekholm: har 

Markus ändrat mycket i ENSE? Nej, den tidigare versionen gäller fortfarande, men vår 

omvärld har ändrats och ENSE är i många avseende inte aktuell längre. Markus har 

tillsammans med en referensgrupp här på NRM arbetat fram förslag på ändringar i 

delar av ENSE. En standardiseringsgrupp bör utses av SeIBER. 

 

6. Migreringsarbetet – uppdatering (Karin, Kevin, Markus, Lisa): 

Inget nytt sedan tidigare styrgruppsmöte i november 2016, migreringsarbetet pågår 

enligt plan.  

 Geologi, NRM [samt GNM och Uppsala] 

 Göteborgs naturhistoriska museum 

 Botanik, NRM och GB 

 Zoologi, NRM 

 Paleontologi, Uppsala – avvaktar besked 

  

7. Arbetet med DINA Web (Karin och Fredrik) 

 Arbetet med samlingshanteraren (Karin) 

Vi arbetar vidare med skisserna baserade på tidigare workshop. I slutet av januari 

börjar förhoppningsvis en frontend-utvecklare på konsultbasis i 6 månader. 

 

8. DINA-budget för 2016 (Fredrik och Karin) 

Vi har äskat pengar från anslaget NRM för de månader som saknas i DINA-projektet 

2016 och väntar besked någon gång i februari. Det saknas ungefär 8 personmånader. 

 

9. DINA-ansökan 2017–2019 

Fredrik Ronquist: Bra om vi kan lyfta fram de utmaningar som vi har framför oss efter 

2016. Per Lekholm: Supportdelen kommer att öka, viktigt att trycka på det i ansökan. 

Viktigt också att vi får med en planering för att bygga upp en förvaltningsorganisation 

med någon slags ersättningsmodell, eventuellt via universiteten. Alla var överens om 

att Fredrik kunde utgå från de föreslagna idéerna. 



 

10. Synpunkter på utlysningen av museimedel 

Monika Myrdal: Uppsala är mycket beroende av museistödet för sin basala 

verksamhet och är oroliga för att det förslag som ligger kan konkurrera med de stöd 

som de behöver för att överhuvudtaget kunna existera. Ulf Arup är också rädd för att 

den föreslagna formuleringen kan få oönskade effekter i form av neddraget stöd för 

dem också. SAMSA-gruppens synpunkter till Artdatabanken är viktiga för att framföra 

dessa åsikter. Per Lekholm: Artdatabanken har tidigare sagt att pengar från Svenska 

Artprojekt inte får användas för ordinarie verksamhet. Monika Myrdal: Framförallt är 

det punkt 5 och 6 i förslaget som blir svårt för oss att skriva under på. Punkt 1-4 

verkade alla vara överens om, ta bort ”noggrann” i punkt 4. Per Lekholm tycker att 

punkt 5 (massdigitalisering) kan stå kvar som en markering att det behövs. Det 

kommer troligtvis inte att beviljas ändå och således inte konkurrera med annat 

museistöd. Ulf känner att han vill diskutera föreslagen internt först. Per Lekholm 

föreslår att vi alla tar en runda på våra respektive institutioner och återkommer till 

Fredrik imorgon eftermiddag 2016-01-13.  

 

11. Övriga frågor 

Rapport - genomlysning av DINA/IRIS-projektet av Johan Groth 

Ett antal åtgärdspunkter framkom i rapporten och som DINA/IRIS-styrgrupp kommer 

prioritera och ta ställning till. 

Övriga diskussioner: Markus Englund: Göteborgs herbariums databas liknar den som 

finns i Lund och som kan komma att ligga till grund för migreringsarbetet i Lund. 

Fredrik Ronquist: Naturfynd skulle på sikt kunna anpassas för Markfaunainventering.  

 

Bilagor:  
Punkt 9: DINA_Proposal_20172019_Ideas 
Punkt 10: Museistödet_synpunkter_från_DINA_konsortiet_2016-01-12 
 
 


