
Mötesanteckningar DINA-SE styrgrupp, Skype-möte 2016-06-13, kl. 9:00-11:00 
 
Närvarande: Fredrik Ronquist, Niklas Wahlberg, Marcus Englund, Kevin Holston, Per Lekholm. 
Karin Karlsson och Lisa Sundström anslöt efter punkt 3. 
 

1. Val av mötesordförande och sekreterare. 

Fredrik ordf. 

Per L sekr 

2. Godkännande av dagordning 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter framfördes. 

 

4. ENSE (Markus) 

Vissa problem finns i ENSE, konflikt med Darwin Core bl a vad gäller ”Lokal”.  

Synpunkter på ENSE finns och läggs ut på DINA-wikin. 

Beslut: Marcus tar fram ett dokument som underlag så att vi kan fatta beslut om hur vi går 

vidare med ENSE på nästa möte, alternativt i en arbetsgrupp. 

 

5. Migreringsarbetet – uppdatering (Karin, Kevin, Marcus, Lisa): 

• Geologi, NRM [samt GNM och Uppsala] 

NRM klar. 

Uppsala ingen återkoppling från Monika Myrdal än 

• Göteborgs naturhistoriska museum 

Evertemigreringen går ryckvis. Samlingspersonalen tvättar när de får uppgifter. Christian 

efterlyser bättre feedback från Kevin, nu är det oklart för Christian hur det går med de data 

han levererar. Han önskar avstämning veckovis och tydliga delmål. 

Christian har inte satt sig in i Specifys migreringsverktyg men har jobbat med Microsofts 

SSIS och skulle med hjälp av detta kunna skicka data direkt anpassade till Specify. 

• Botanik, NRM och GB 

Marcus jobbar med formulären. Testas till hösten. 

• Zoologi, NRM 

Det händer inte så mycket just nu. Vid testmigrering av ”däggdjur” tappas mätvärden. 

Lisa vill därför avvakta tills DINA-WEB är på banan. Fågeldatabasen anpassas till DINA-

WEB. 

• Paleontologi, UU: Ingen återkoppling från Monika Myrdal än.  

6. Arbetet med DINA Web (Karin och Fredrik) 

Ny frontendutvecklare som går dubbelt med Carl i juni, sista sprint demo 27 juni. Fortsättning 



med fas 1 efter sommaren. Planen är sedan att starta fas 2 (taxonomimodulen) under hösten. 

https://github.com/dina-web/ Förslag till gränssnitt kommer. 

• Samlingshanteraren: utvecklingsläget, arbetssätt, workshops, framtidsplaner (Karin) 

Alla som var inbjudna till workshopen den 24 maj har fått länken och instruktioner för hur 

man lämnar feedback. 

https://beta-cm.dina-web.net/  

• DINA TC workshop Berlin 14-17 juni 

 

7. DINA-IRIS organisatoriskt arbete på NRM 

En konsult har lämnat en rapport om arbetet på NRM.  

En styrgrupp för DINA-IRIS har bildats. Denna består av chefen + två avdelningschefer. 

En projektplan skall spikas den 14:e juni. Denna kommer att skickas ut. 

Anders Telenius på GBIF-noden kommer att rycka in och stötta i DINA-IRIS. 

 

8. Möte mellan museichefer NRM 18 maj 

Cheferna för NRM, GNM, Evolutionsmuseet och Biologiska museet i Lund möttes. (Claes 

Persson från Göteborgs herbarium kunde tyvärr inte delta.) De beslöt att upprätta ett 

samarbetsavtal kring DINA och andra områden. 

 

9. Övriga frågor 

En konsult har gjort en utredning om hur Nagoya-protokollet påverkar verksamheten på 

NRM. Slutsatserna bör implementeras i DINA-WEB 

 

10. Nästa möte 

5:e september kl 14:00-16:00 på Skype 

 

Vid tangenterna 

Per Lekholm 


