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Skype-mote 2015-05-08 kl. 14.00-16.00

Närvarande: Karin Karlsson, Fredrik Ronquist, Kevin Holston, Oskar Kindvall, Ellen 
Larsson (ersättare för Claes Persson), Per Lekholm och Markus Englund.

Frånvarande: Lars Lundquist, Monika Myrdal och Claes Persson.

1. Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Karin Karlsson och till sekreterare Markus Englund.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkten ”Föregående mötes protokoll” 
(punkt 3).

3. Föregående mötes protokoll
Protokollet från 2014-02-09 lades till handlingarna utan anmärkningar.

4. Personalförändringar
Markus Englund är från och med 4 maj 2015 tillsvidareanställd på heltid vid enheten 
för bioinformatik och genetik, Naturhistoriska riksmuseet (NRM). Han kommer dock 
att vara föräldraledig på 60 % till och med den 31 augusti 2015.

5. Arbetet med ”DINA Light” – en lägesuppdatering:

1. Paleontologi, NRM
En överenskommelse finns med nya enhetschefen Vivi Vajda om att återuppta 
migreringsarbetet i januari 2016. 
Databasschemats ”Paleocontext” har ändrats efter en diskussion med Specify och  
de internationella paleontologiska grupperna som använder Specify. NRM hade 
där en ledande roll i diskussionen. Denna del av databasschemat fungerar nu enligt
önskemål från NRM:s paleontologer. Ändringen genomfördes i samband med en 
uppdatering av Specify i augusti 2014.

2. Geologi, NRM
Migreringen är inne i slutfasen (fas 2) och kommer förmodligen att klaras av under
maj 2015.

3. Göteborgs naturhistoriska museum
Migreringsarbetet drar igång på allvar i samband med ett uppstartsmöte i Göteborg
den 29 maj. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2015. I samband med 
uppstartsmötet den 29 maj görs även en första genomgång av de botaniska 
databaserna i Göteborg. Syftet är att ta fram en övergripande strategi för 
migreringen av dessa databaser.

4. Zoologi, NRM
Arbetet pågår med att migrera däggdjursdata. Fågeldatabaserna står på tur därefter.
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5. Botanik, NRM
Fokus ligger för närvarande på kärlväxter med drygt en miljon föremålsposter. En 
lyckad testmigrering genomfördes under mars med en delmängd av alla fält. Ett 
nytt generiskt importskript har tagits fram för att enkelt och snabbt kunna ladda 
upp stora datamängder till DINA-systemet. Det nya verktyget är främst avsett för 
migrering från befintliga relationsdatabaser. Skriptet kommer inom kort att 
publiceras på webben tillsammans med annan kod som produceras inom DINA-
projektet (https://github.com/DINA-Web/batch-import).

6. Arbetet med DINA Web

1. Naturforskaren (http://naturforskaren.se) lanserades med ny responsiv layout i en 
ny servermiljö den 23 april.

2. Naturfynd (inventeringsklienten för Svenska Malaisefälleprojektet [SMTP]) har 
fått förbättrad funktionalitet för att ladda upp experternas bestämningslistor.

3. Naturarv – Inget nytt fanns att rapportera.

4. DNA-nyckeln – Planerad förbättring av gränssnittet med ca 2 månaders 
utvecklingsarbete som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Arbetet
påbörjas efter sommaren.

5. Centralt låneformulär – Vi har tagit fram ett webbgränssnitt för att hantera externa 
låneförfrågningar. I dagsläget hanteras endast förfrågningar till Enheten för 
zoologi vid Naturhistoriska riksmuseet, men möjlighet finns att koppla på andra 
enheter senare. Lanseringen sker i maj 2015. Projektet finansieras av Enheten för 
zoologi.

6. Vegadare – Programvara som tas fram för nybildade vid Naturhistoriska 
riksmuseet. Tanken är att Vegadare ska utgöra embryot till ”DINA Collection 
Manager” (webbklient för DINA-systemet). Arbetet har påbörjats och beräknas 
vara slutfört efter sommaren. Finansieringen kommer från VEGA-center.

7. Rapport fran internationella DINA-konsortiet (Fredrik)

1. En ny logotyp har röstats fram (se bild till höger)

2. En ny DINA webb API-standard är nära att antas. 

3. Den tekniska gruppen arbetar med den övergripande
arkitekturen och med att få till en ökad samordning av
tillgängliga utvecklarresurser. För närvarande bedrivs
utvecklingen huvudsakligen utifrån lokala initiativ: taxonomimodulen (Tartu, 
Estland), DINA Data Tool (Köpenhamn) och media servern (Stockholm). 

4. Nästa Technical Committee meeting äger rum den 9 juni kl 15-17.

5. Utvecklarna i Danmark kommer på besök till Stockholm den 9 juni. På 

https://github.com/DINA-Web/batch-import
http://naturforskaren.se/
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förmiddagen träffas utvecklare och på eftermiddagen demonstreras DINA Data 
Tool för en grupp utvalda databasansvariga som tidigare visat intresse för denna 
typ av funktionalitet. DINA  Data Tool är ett verktyg för att arbeta med dataset 
som redan finns i Specify innan uppladdning görs igen till Specify's databas via 
Specify Workbench.

6. Nästa styrgruppsmöte för konsortiet äger rum den 10 juni.

8. SeIBER-ansokan
SeIBER är en tilltänkt nationell e-infrastruktur för biodiversitets- och 
ekosystemforskning. En ansökan för finansiering av SeIBER lämnades in till 
Vetenskapsrådet den 5 maj. I ansökan ingår bland annat en plattform för storskalig 
digitalisering av museisamlingar. Ansökan omfattar 8 år med 25 MSEK per år. Besked
om finansiering kommer förhoppningsvis till hösten. I konsortiet som står bakom 
ansökan ingår den svenska GBIF-noden (Naturhistoriska riksmuseet), Svenska 
LifeWatch och WRAM (Sveriges lantbruksuniversitet) och CAnMove (Lunds 
universitet).

9. ENSE (Markus)
Det har inte hänt mycket litet det gäller uppdateringen av ENSE. För att säkerställa att 
standardiseringsarbetet fortsätter vill vi knyta detta till den nya infrastrukturen 
SeIBER (se punkten ovan). Tanken är att standardiseringsarbetet ska hanteras av 
SeIBERs kommunikationsmodul. Förutom att fastställa en nationell standard för 
biodiversitetsdata är det viktigt att kommunicera befintliga internationella standarder.

10. Övriga frågor

1. Per rapporterade från mötet Digikult (http://digikult.se) som ägde rum 25–26 maj i
Göteborg. Mötet handlade om digitalisering av kulturarv. Bland annat berördes 
gemensam infrastruktur och digitaliseringsstrategier, digitalisering av 
naturhistoriska föremål vid Naturalis (Nederländerna) samt datautvinning från 
historiska handskrivna texter. Föredragen finns att beskåda på webben med 
adressen http://digikult.se/2015_dokumentation.

2. Karin meddelade att Naturhistoriska riksmuseet anställt Antonio Molin som 
digitaliseringsstrateg. Hans uppdrag är att under innevarande år ta fram en 
övergripande digital plan för myndigheten.

3. Karin berättade att det arrangerats en DINA workshop vid Naturhistoriska 
riksmuseet med 26 deltagare den 20 april där man tillsammans prioriterat de krav 
på funktionalitet som bör ingå i ett nytt samlingshanteringssystem. En uppföljning 
av workshopen kommer att ske under hösten.

11. Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum vecka 34 eller 36. Kallelse skickas ut i vanlig 
ordning.

http://digikult.se/2015_dokumentation
http://digikult.se/

