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Skype-möte 2016-09-05 kl. 14.00-16.00

Närvarande: Fredrik Ronquist, Markus Englund, Kevin Holston, Per Lekholm, Claes 
Persson, Markus Skyttner, Lisa Sundström (till kl. 15.00), Anders Telenius och Niklas 
Wahlbeg.

Frånvarande: Monika Myrdal (anmält förhinder).

1. Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Fredrik och till sekreterare Markus E.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av ”förvaltningsorganisation” i punkt 5.

3. Föregående mötes protokoll
Protokollet från 2016-06-13 lades till handlingarna med några mindre justeringar. 
Fredrik åtog sig att lägga upp protokollet på http://dina-project.net.

4. Förändringar inom DINA-IRIS på NRM
Karin Karlsson avslutade sin tjänst vid museet den 31 augusti 2016. Tjänsten som 
projektledare kommer att utlysas och i princip utökas till en heltidstjänst. Anders 
Telenius tar över som verksamhetsledare för informatikgruppen och kommer 
därigenom också att bli mer involverad i DINA-projektet.

5. Samarbetsavtal och förvaltningsorganisation för DINA-SE
I våras hölls ett möte på NRM om att formalisera samarbetet inom DINA-projektet. 
Inbjudna till mötet var de berörda museicheferna. En arbetsgrupp med representanter 
från museerna bör tillsättas för att ta fram ett förslag på avtal.

6. DINA-ansökan till Artdatabanken
DINA-projektet tilldelas medel för perioden 2017–2019, dock inte hela det sökta 
beloppet. Fredrik och Niklas hittar en lösning för hur medlen ska fördelas mellan 
NRM och Lunds universitet.

7. ENSE
Markus E. presenterade ett dokument som sammanfattar problemen med ENSE 
(bilaga 1). Följande beslutades:

1. Den svenska GBIF-noden ges i uppdrag att ta fram ett dokument med 
rekommendationer och exempel rörande tillämpningen av Darwin Core för 
svenska data.

2. DINA-SE tar tillsvidare på sig uppgiften att driva standardiseringsarbetet vidare.

3. Markus E. ges i uppdrag att till nästa möte kontakta KulturNav och undersöka 
möjligheten att använda denna tjänst för terminologier och auktoritetslistor.
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8. Migreringsarbetet – uppdatering:

1. Geologi, NRM [samt GNM och Uppsala]
Inget nytt för tillfället.

2. Göteborgs naturhistoriska museum
Kevin har haft ett möte med Christian Isenvadh och Charlotte Jonsson för att 
planera för hösten. Kevin kommer att  hålla regelbundna möten med GNM:s 
personal under hösten.

3. Botanik, NRM och GB
Ingenting har hänt sedan senaste mötet.

4. Zoologi, NRM
Lisa fortsätter med att förbereda däggdjursdata för kommande migrering till 
DINA-Web.

5. Paleontologi, UU
Inget nytt att rapportera.

9. Rapport från arbetet med DINA-Web

1. ”Research- and design documents” tas fram för som underlag för utvecklingen av 
DINA-web. Lisa, Markus E. och Kevin har påbörjat arbetet med flera dokument. 
Dokumenten kommer att tillgängliggöras allteftersom de blir klara. 

2. Utvecklarna av DINA-Web träffades i Berlin under försommaren för att diskutera 
aktuella ämnen.

3. Under sommaren har det skett mycket arbete bakom kulisserna när det gäller att 
paketera och bygga systemets komponenter. Automatiserade flöden för 
exempeldata och testdata finns nu också på plats.

4. För närvarande pågår arbetet med att ta fram formulär för grundläggande 
föremålsregistering.

5. Under hösten kommer arbetet med taxonomi-modulen att påbörjas.

10. Övriga frågor

1. Claes frågade om möjligheten att visa upp herbariets föremålsbilder på webben. 
Frågan undersöks just nu vid NRM. Det verkar gå att lösa, men någon tidplan är 
annu inte fastställd.

11. Nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen den 9 november kl 14–16 på Skype. Kallelse skickas 
ut i vanlig ordning.


