
DINA-SE minnesanteckningar 

Skype-möte 2014-03-18 kl. 14.00-16.00 

 

Närvarande: Fredrik Ronquist, Monika Myrdal, Markus Englund,  Karin Karlsson, Per 

Lekholm, Lars Lundquist, Claes Persson, Oskar Kindvall 

 

1. Till ordförande valdes Fredrik Ronquist och till sekreterare Karin Karlsson 

2. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar (ska finnas på http://dina-project.net).  

 

4. DINA-finansiering 2015 

Projektet finansierar nu 2 heltidstjänster, kommer att behövas dras ner till 1 

heltidstjänst i oktober 2015 om inte några andra medel skjuts till. DINA-projektet får 

även ”draghjälp” av finansieringen från LifeWatch och det är oklart i dagsläget hur 

finansieringen kommer se ut för 2015 där. 

Konkret fråga från Fredrik: NRM kommer att få skjuta till medel till DINA-

projektet men det blir ett tungt lass för NRM att dra själv. Finns det ytterligare någon 

institution i DINA-SE samarbetet som kan tänkas sig skjuta till resurser? 

Oskar: LifeWatch och Svenska Artprojektet lägsta budgeten någonsin under 2015, så 

det ser mörkt ut, men framhåller att det är viktigt att DINA-projektet levererar både 

kvalitet och i tid. 

Per: kollar upp om inte deras systemutvecklare kan lägga lite av sin tid på DINA-

projektet.  

Lars: ser mörkt ut, kommer eventuellt behöva varsla. Vi kan göra en mindre insats i 

form av arbetstid men behöver kolla upp det med de två anställda. Skjuta till pengar 

känns uteslutet. 

Monika: har svårt att tänka sig det. EMU har redan dragit ner sin service till forskare. 

Ska ändå prata med Mats Eriksson tills nästa möte, både med möjligheterna för att 

skjuta till resurser i form av arbetstid och även pengar. 

Claes: samma läge som EMU, men kan också höra sig för. 

 

5. Arbetet med ”DINA Light”, uppdatering 

1. Migrering av paleontologi och geologi vid NRM (Kevin) – månatliga arbetsmöten 

med båda enheterna fortsätter. 

2. Migrering av geologi vid GNM samt paleontologi och geologi i Uppsala (Kevin) – 

Per: Åsa Lekholm (tf platschef) har meddelat  att de avvaktar med GEO, GNM. 

Monika: avvaktar diskussion om delning av information i Specify. Har bokat tid 

med EMU:s jurist för att diskutera frågor kring personuppgifter, sekretess, 

säkerheten för data. 

Fredrik: första steget är att identifiera vad som behövs. 

 

6. Arbetet med DINA Web 

1. Naturarv.se (”DINA-portalen”) (Karin) – geologiska föremål, hur vill vi presentera 

dem? Inför publicering av  NRM:s minerologisamling kan vi fortsätta den 

diskussionen. 

2. Inventeringsklienten för SMTP och Markfauna vid GNM (Kevin) – Kevin arbetar 

med en vidareutveckling av Naturfynd (fd SMTP-klienten). 

3. Samlingshanteringsklienten (”Specify Web”) (Fredrik) – Ida arbetar med 

utskriftsmodulen för ”Specify Web” 

4. Migrering av botaniska databaser till DINA Web (Karin) – startar upp en 

http://dina-project.net/


projektgrupp på BOT NRM samt Monika, EMU. Månatliga projektmöten. Clas 

vill gärna ta del av minnesanteckningarna från mötena. 

5. Uppföljning av Specify-workshopen – den 27-28 april bjuder vi in till Specify 

workshop på NRM där en av dagarna ägnas åt diskussion av hur vi hanterar 

informationsdelning i Specify. Den andra dagen ägnas åt praktiska övningar i 

Specify. 

6. Säkerhet vid delning av data – detta kommer att diskuteras vid Specify workshop 

den 28-29 april. 

7. Rapport från internationella DINA-konsortiet (Fredrik) – ”Memorandum of 

Cooperation” cirkulerar nu för underskrift bland konsortiemedlemmarna. Ny ordning 

med en ”International Steering Group” och en ”System Engineering Task Force” som 

hanterar utvecklingsfrågor. 

8. Övriga frågor 

Ansökan skickas in den 26 mars till VR om ett planerings- och pilotprojekt för 

digitalisering med fokus på Göteborgs herbariums samlingar samt metodutveckling för 

digitalisering av entomologiska samlingar. 

Markus: ENSE – möte i referensgruppen. GBIF: hur standarden ska godkännas. 

Förbättringar: begrepp som vi använder i Sverige, t ex socknar. ENSE motsäger DC på 

ett antal punkter. ENSE ska fungera som ett förenklat verktyg. 

Per: vill gärna se förslaget. 

 

 


