
 

Skypemöte – Minnesanteckningar DINA GNM 2015-11-03 

Närvarande: Kevin Holston, Christian Isenvadh, Ted von Proschwitz, Per Lekholm, Kennet Lundin, Åsa 
Holmberg, Eva Andreasson, Peter Nielsen, Friederike Johansson, Charlotte Jonsson 
 
Kevin tittar på hela Evertedatabasen inför importen, hoppas att det ska vara klart innan slutet på 
året.  
 
Kennet saknar funktion att kunna registrera på familjenivå. Ska gå enligt Christian, han tittar på detta 
och återkopplar. 
 
I de fall där flera arter förekommer i samma prov läggs ett extra nummer till. Christian kollar alla 
referenser så att inget tappas. 
 
Everte utan katalog – Största delen av posterna är från Jägerskiöld-importen. En del av materialet 
finns ej/sitter på annat material/har nya katalognr. Mycket kvar att göra alla poster måste gås 
igenom, prioriterat! 
Kennet (och Eva?) tittar på detta. 
 
Everte utan art - nästan klar. 
 
Katalognummer dubbletter - fortfarande en del kvar att göra. 
 
Ted tar upp frågan om de felaktigt transformerade koordinaterna för stormusslorna, som ligger i 
evertedatabasen. Christina kollar på detta så de är ok innan migreringen. 
 
”Agents”: Determinator nästan klart, även leg måste fixas. Christian gör en Excel-lista så att dessa kan 
gås igenom. Hur göra med expeditioner, ska insamlare där registreras som en grupp? Insamlare i 
grupp borde flyttas till expedition, skriv då expeditionsnamn, ej insamlare. 
 
Ålder och levnadsstadium - Kennet och Friederike går igenom dessa. 
 
Antal har angetts på väldigt många olika sätt (få, många, massiv m fl.) 
Ett förslag är att lämna fältet tomt när exakt angivelse saknas och istället skriva in antalet som 
anmärkning. Kevin funderar på detta, har en ”plan”. 
 
Hur göra med poster som innehåller tumlarprover och fågelringar? Materialet finns ej i våra 
samlingar. Ska de tas med i migreringen? Svar ja!  
 
Bra om möjlighet finns i Specify för att lägga till födelseår på insamlare, för att kunna separera 
insamlare med samma namn. 
 
 
Nästa möte 17 november, kl. 10.00 Kennets rum eller via Skype. 


