
DINA-SE styrgrupp - Skype-möte 2014-01-14 kl. 14.00-16.00 

 

Minnesanteckningar 

Närvarande: Fredrik Ronquist, Karin Karlsson, Monika Myrdal, Per Lekholm, Claes Persson 

Frånvarande: Kevin Holston, Oskar Kindvall, Lars Lundquist 

 

1. Val av ordförande och sekreterare 

Till ordförande valdes Fredrik Ronquist och till sekreterare Karin Karlsson. 

  

2. Godkännande av dagordning. 

 

3. DINA finansiering – NRM fortsätter att finansiera Markus Englunds tjänst under 2014. Han 

arbetar 80% och kommer liksom i höstas fördela sin tid mellan Evolutionsmuseet, Uppsala 

och Botan, NRM. Vi har projektmedel för Kevin Holston och Ida Li fram till och med 2015 

därefter kommer ytterligare externa eller interna medel behövas. 

 

4. Arbetet med ”DINA Light”, uppdatering 

1. Migrering av paleontologi och geologi vid NRM. 

PAL - månatliga möten. De väntar fortfarande på den föreslagna ändringen i 

databasschemat. Kvarstår koppling till referenser på låneformulär för PZ. 

GEO, NRM – mineralogi migrerat och uppstartmöte för fas 2 i migreringsarbetet 23 jan.  

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

Monika; efterfrågar diskussion om delad information i Specify. 

Per: ser gärna en uppföljning på GEO/MIN GNM (Åsa Holmberg). 

 

5. Arbetet med DINA Web 

1. Naturarv.se (”DINA-portalen”) – uppdaterades i slutet av november. Återstår en del 

förbättringsarbete. Planerar för en uppdatering av vissa funktioner under våren 2014. 

Kom gärna med synpunkter! www.naturarv.se 

 

2. Inventeringsklienten för SMTP och Markfauna vid GNM – planerar vissa förbättringar 

och för att göra klienten mer generell. Karin och Kevin till Station Linné 3-5 februari. 

 

3. Samlingshanteringsklienten (”Specify Web”) – testversion finns här: 

http://54.228.209.187 

användarnamn: testuser1 

lösen: testuser1 

 

4. Migrering av botaniska databaser till DINA – Markus återkommer med rapport från 

höstens arbete tills nästa styrgruppsmöte 2014-03-18. 

 

5. Rapport från internationella DINA-konsortiet – Memorandum of Cooperation klart för 

påskrift – 2 nivåer: 1 heltidsresurs för utveckling eller ”associate member”. Konsortiet 

består nu av sju partners:  

 

 NRM, Stockholm 

 Museum fur Naturkünde, Berlin 

 Tartu Natural History Museum, Talinn 

 Natural History Museum of Denmark, Copenhagen 

 Agriculture and Agri-food Canada, Ottawa 

 Harvard University Herbaria, Boston 

 Specify team, Kansas 

http://www.naturarv.se/
http://54.228.209.187/
http://54.228.209.187/
http://54.228.209.187/


 

Namntävling för konsortiet här: 

https://dudle.inf.tu-dresden.de/dina-specify-name/ 

användarnamn: participant 

lösen: Vote4Dina 

 

6. Rapport från workshop om massdigitalisering 2014-01-09 

Bra och intressant seminarium. Goda exempel ger hopp om att det är genomförbart. 

Summering av dagen hittar ni här: http://www.gbif.se/blog/article/digitization-symposium-

summary 

 

7. Övriga frågor:  

Diskussion om hur massdigtilseringsprojektet kommer påverka DINA-projektet. 

Monika påpekade att det är viktigt att massdigitaliseringsprojektet blir en integrerad del av 

DINA-projektet. Fredrik svarade; självklart kommer bra och lättanvända verktyg för ”rapid 

data entry” och ”crowd sourcing” ingå som en viktig del i ansökan. 

 

Workshop Specify 
Uppföljning av höstens workshop samt diskussion om delad information i Specify. 

Prel datum: 8-9 april 

 

ENSE: på senaste SAMSA-mötet disktuterades vem som ska ha ansvaret för detta och då 

framkom det att man önskade en separat organisation för ENSE. Förslag som diskuterades 

på dagens möte var att GBIF bör få i uppdrag (av Per Ericson?) att skapa denna förening. 

Markus Englund har reviderat delar av ENSE som han rapporterar till nästa DINA-SE möte. 

 

8. Nästa möte 2014-03-18 kl 14-16. 
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