
Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp, Hangouts-möte 2017-05-30, kl. 13.00–14.00 

 

Närvarande:  

Fredrik Ronquist 

Lisa Sundström 

Monica Myrdal 

Niklas Wahlberg 

Stefan Daume 

Veronika Johansson 

Mikko Heikinen 

 

Frånvarande:  

Christian Isenvadh 

Catarina Rydin 

Per Lekholm 

 

 

1. Godkännande av dagordning 

Dagordning godkänns. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns. 

 

3. Samarbetsavtal DINA-SE-gruppen (Fredrik) 

FR har mailat Joakim Malmström angående att sammankalla ett möte för museicheferna om DINA-

samarbetet. Han har ännu inte fått svar. 

 

4. Förvaltningsplan för DINA-SE (Stefan) 

Första steget är att inventera vilka system som används. Detta kommer troligtvis inte bli klart innan 

sommaren. Nästa steg är att prata med partnermuseum. 

 

5. DINA-Artdatabanksprojektet, uppdatering (Stefan, Niklas) 

Under förra veckan besökte Lisa, Markus E, Mikko och Stefan Lund för att diskutera det fortsatta 

utvecklingsarbetet och behoven för datamodellen. Tre personer i Lund intervjuades om samlingarna 

(inte databaserna) och hur de relaterar till varandra. I Lund har de ett register av taxa istället för 

individuella taxa, d.v.s. objekt sorteras på artnivå och inte individnivå. Stefan höll också en 

presentation (samma som på SAMSA mötet) om hur vi vill arbeta i DINA-projektet. Besöket i Lund 

var också givande angående sökandet efter representativa komplexa samlingar och databaser som kan 

guida den fortsatta utvecklingen av DINA. Ett liknande besök i Göteborg planeras också. 

 

6. Migreringsarbetet – uppdatering (Kevin, Lisa): 

Fokus är nu huvudsakligen på datamodellen men migreringsarbetet fortskrider parallellt. 

Tillgängligheten av bidragsgivare i Göteborg är för närvarande begränsad, men ingen påverkan 

förväntas under de kommande veckorna. Återkopplingen därifrån får ske om några veckor, men 

arbetet går framåt och det borde inte vara några problem. Arbetet med migreringar under de 

kommande åren måste specificeras för de olika samlingarna. Planen är att även här hålla intervjuer 

liknande de som hållits för DINA-Artdatabanksprojektet och sedan sätta samman en arbetsplan. 

 

7. Arbetet med DINA-Web (Stefan) 



Stefan presenterar vår nya medarbetare, Mikko Heikinen, som kommer driva utvecklingsarbetet. Det 

hölls också en intervju under gårdagen med en möjlig kandidat till tjänsten som front-end utvecklare. 

Arbetet fortskrider med att samla in så kallade ’user stories’ och det letas också efter lämpliga 

samlingar som kan vara bra exempel. Stefan tror att det kommer finnas en färdig arbetsprototyp klar 

under hösten. Angående Collection manangement service så har det diskuterats olika forum för hur 

kontakten med användare sker. Under hösten ska den kommunikationen vara öppen igen. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

9. Nästa möte 

Nästa möte hålls 29 augusti 2017 kl. 13.00–14.30 i Google hangout. 

  


