
DINA-SE styrgrupp 

Skype-möte 2014-05-14 kl. 14.00-16.00 

 

Närvarande: Fredrik Ronquist, Oskar Kindvall, Monika Myrdal, Per Lekholm, Kevin Holston, 

Markus Englund, Karin Karlsson 

Frånvarande: Lars Lundquist, Claes Persson 

 

Minnesanteckningar 

 

1. Val av ordförande och sekreterare 

Fredrik Ronquist ordförande och Karin Karlsson sekreterare. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor. 

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

Kommentarer på minnesanteckningarna: 

Monika: det finns inte pengar till extra stöd till DINA-projektet. 

Per: kan formellt bidra med arbetstid (Christian Bohm). 

Oskar: det kan eventuellt finnas möjlighet att omfördela resurser inom LifeWatch till 

DINA-projektet. 

4. Arbetet med ”DINA Light”, uppdatering 
1. Migrering av paleontologi och geologi vid NRM (Kevin) – låneformulär, 

börjat med LIG och klassificeringen, VEGA-center. Arbetsflöden på fd LIG 

mer lika arbetsflöden på DNA-lab. Vi gör framsteg och arbetet med GEO är 

intressant och givande. PAL ligger lågt och väntar på ändringen i 

databasschemat. PZ kommer återgå till sin tidigare databas i avvaktan på att 

den ändring är på plats. De arbetar vidare med användargränssnitt och med att 

sätta sig in hur Specify fungerar. 

2. Migrering av geologi vid GNM samt paleontologi och geologi i Uppsala 

(Kevin) – Lösningen med en egen lokal installation av databas i Uppsala göra 

att Monika ser ljusare på framtiden. Tar gärna hjälp av erfarenheter på GEO 

NRM någon gång under hösten. Avvaktar med Paleontologi tillsvidare. 

3. BOT – fortsätter enligt plan och målet är en testmigrering i oktober av FBOs 

databaser. 

http://dina-project.net/


 

Monika hälsar att de är mycket nöjda med Markus insatser på EMU. Per: vi är också väldigt 

nöjda med Kevins arbete i Göteborg. 

4. Rapport från internationella DINA-konsortiet (Fredrik) 
Kansas teamet har visat svag respons för DINA-konsortiet och DINA-International går 

nu vidare i samarbetet utan Kansas. Fredrik understryker att alla medlemmar utgår 

från Specify-databasmodell och att vi inte kommer släppa taget om våra Specify 6 

användare. Vi kommer att arbeta för en smidig övergång till webbklienten.  

FR: Sedan 2011 har vi försökt att hjälpa dem med; JPA-lager, trädlåsningen och nu 

senast rapporteringsmodulen. Svårt för våra utvecklare att penetrera den svåra Django-

baserade kodbasen för Specify 6. Vår bedömning av Specify 7 tidsplan är att den 

kommer vara klar tidigast någon gång under 2016 och att vi kommer kunna gå fortare 

framåt om vi utvecklar en egen förenklad webbklient. Vi behöver nu ta fram en 

tidsplan för arbetet i DINA-konsortiet. Ursprungsplanen var att vi ville vänta på 

Specify 7, men nu går vi istället mot ett mer modulärt system.  

Per: vi är intresserade av att ta del av denna tidplan när den är klar, viktig vid 

kommunikation av DINA-projektet.  

FR: Viktigt att kommunicera att första steget in är via Specify 6. 

5. Övrigt: 

Per: Vilka externa auktoritetslistor kan vi dela och vilka kan vi inte dela? Per berättade 

om möjligheten att kunna lägga till ett ”mellanläge” där bara jag har kontroll. 

FR: Ett exempel Bibliography of Life. En lokal instans, delar alltid själv till andra men 

kan stänga ute andra som man inte själv vill ta del av. 

DINA Technical Workshop – för systemadministratörer och utvecklare den 15-17 

september på Naturhistoriska Riksmuseet. 

Workshop Specify i oktober – ev kommer Andy Bentley igen 

6. Nästa möte 18 augusti 2014 kl 14-16 

 
 


