
 
 
Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp, Skype-möte 2015-11-16  kl. 14.00-16.00 
 
Närvarande: Claes Persson, Håkan Wittzell, Per Lekholm, Monika Myrdal, Kevin Holston, Fredrik 
Ronquist, Karin Karlsson.  
 

1. Val av mötesordförande och sekreterare 

a. Fredrik Ronquist valdes till ordförande och Karin Karlsson till sekreterare. 

2. Godkännande av dagordning 

a. Godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll 

a. Inga kommentarer. 

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

a. Migreringsarbetet går vidare enligt tidsplan. 

Geologi, NRM – nu ute på Naturarv efter att ha de ha förbättrat taxonomin: 
www.naturarv.se 
Mineralogi, GNM – inkluderat i det övriga migreringsarbetet. 
Mineralogi, Uppsala – Monika visat intresse vid senaste DINA-SE möte för att använda 
Specify till mineralogisamlingen i Uppsala. En väg framåt kan vara att Monika och Johan 
kommer till NRM och diskuterar med Kevin och användare på NRM. Vi på NRM avvaktar 
Monikas kontakt. 
Göteborgs naturhistoriska museum – enligt plan, workshop nästa vecka 25-26 november. 
Evertebratdatabasen högst priorterad, entomologi använder redan Specify sedan tidigare. 
 
Botanik, NRM och GB 
Python tool: 
Markus har skapat ett litet programbibliotek i Python för vanligt förekommande uppgifter 
under migreringen (t  ex  validering av data). Programbiblioteket ska kunna användas i olika 
migreringsprojekt. 
Testmigrering: 
Markus jobbar med att kunna genomföra en testmigrering innan årsskiftet med fler fält än 
tidigare. 
Herbarium GB: 
Utkast till enkel projektplan, se bifogad fil. 

 
Zoologi, NRM 
Däggdjur 
Klart: Däggdjursdata har testmigrerats till en lokal kopia av NRM:s  Specify-installation. 

http://www.naturarv.se/


Pågår: Sätta upp testdatabasen på DINA-labb för test och synpunkter från användare. 
Gränssnittskorrigeringar. Nästa steg: eventuella (troliga) korrigeringar i hur data 
migreras/gränssnitt efter synpunkter från de som testat. Slutgiltig migrering, förhoppningsvis 
klart i början av nästa år.  
Fåglar 
Pågår: Genomgång av de befintliga databasernas kolumner för att se vad som behöver göras 
för att konvertera dem till en gemensam tabell. Detta gör vi som ett första steg eftersom det 
finns så många olika sätt att hantera data i de sju olika fågeldatabaserna. 

 
5. Arbetet med DINA Web (Karin och Fredrik) 

 
Rapport från DINA TC workshop i Köpenhamn 2–6 november. 
15 personer från DK, CA, DE och EE deltog på distans på mötet. Vi diskuterade ”road map”, 
fördelning av arbetet med DINA web modulerna och vägen framåt och flertalet hackathons 
genomfördes under veckan. Vi hade även med en aktiv observatör från National History 
Museum, London som är intresserade av DINA-projektet. 
Arbetet med användargränssnittet till samlingshanteraren (Karin)  - vi har en 
interaktionsdesigner/kravanalytiker inne på konsultbasis för att ta fram skisser för ett nytt 
gränssnitt för samlingshanteraren. Vi kommer att arbeta med en fokusgrupp samt en större 
referensgrupp där det kommer erbjudas möjlighet för alla ingående institutioner att testa 
och kommentera. Nästa tillfälle för DINA workshop är 2 december. 
Revision av datamodellen (Fredrik, Kevin, Markus) 
Arbete pågår för att revidera datamodellen och Fredrik bjöd in alla som är intresserade att 
delta i arbetet. 

 
6. Rapport från internationella DINA-konsortiet (Fredrik) 

Nästa styrgruppsmöte den 1 december. Fråga från Per Lekholm: Har det pratats om att 
använda gemensamma auktoriteter i konsortiet? FR: Förmodligen lokala installationer av 
DINA-systemet, men vi diskuterar kring olika lösningar för att använda oss av 
”referensmoduler” t ex för taxonomin. En idé är att ha sin egen samlingstaxonomi, sedan kan 
man hämta referenstaxonomier via unika identifierare från t ex GBIF:s checklists. PL: bra om 
vi kan använda rdf-länkar så de också blir maskinläsbara. 
 

7. Organisationsförändringar DINA/IRIS NRM (Fredrik) 

Ny styrgrupp för DINA/IRIS, Jan-Olov, Johan Bodegård, Per Ericson. Adjungerade: Fredrik 
Ronquist, Karin Karlsson, Mats Lund (IT-chef, NRM). Interna styrningen på NRM är i fokus, 
men även det nationella DINA-projektet därför vill de bjuda in ledningen av de ingående 
institutionerna för att diskutera styrningen på nationell nivå: 
 
GNM: Hans-Peter Dahlgren 
GH: Claes Persson, Bengt Oxelman 
Lund: Niklas Wahlberg, Ulf Arup 
Uppsala: Mats Eriksson 
 

8. SeIBER-ansökan (Fredrik) – besked 17 december 

9. ENSE (Markus) – inrättas i SeIBER. Markus E:s sammanställning av det arbete som är gjort 

hittills efterfrågades. Kommer att publiceras på dina-project.se 

10. DINA-budget och kommande ansökan till Artdatabanken (Fredrik och Karin) 



Ny ansökan ska preliminärt lämnas in i februari. Per Lekholm föreslår att vi ska gå på 
Digisams linje och lyfta fram att vi bygger en gemensam infrastruktur för Sveriges 
naturhistoriska samlingar. 
 

11. Övriga frågor 

a. Nästa möte tisdagen den 12 januari kl 14-16. Fredrik försöker ha ett första 

utkast/skiss till ansökan till AdB. Fredrik ska också försöka få en ersättare för Oskar 

Kindvall, AdB till DINA-SE  till dess. 

b. Digikult 2016 den 6-7 april, Folkets hus. Stort intresse från kulturnämnden och 

länsstyrelsen. 


