
Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp, Hangouts-möte 2017-03-28, kl. 13.00–14.00 
 
Närvarande:  
Christian Isenvadh 
Fredrik Ronquist 
Kevin Holston 
Lisa Sundström 
Monica Myrdal 
Niklas Wahlberg 
Stefan Daume 
Veronika Johansson 
 
Frånvarande:  
Catarina Rydin 
Per Lekholm 
 
1. Val av mötesordförande och sekreterare. 
SD väljs till ordförande och VJ till sekreterare. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkänns. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 
4. Permanent ordförande och sekreterare för DINA-SE? 
Förslag om att SD och VJ tillsvidare sitter som permanent ordförande respektive sekreterare godkänns. 
 
5. Samarbetsavtal DINA-SE-gruppen (Fredrik) 
FR konstaterar att det inte har hänt mycket med samarbetsavtalet på sistone i och med Johan 
Bodegårds sjukdom. Ett utkast skickades ut för ett halvår sedan efter möte med museicheferna då ett 
generellt avtal önskades. I nuläget är en förvaltningsplan mer aktuellt och bör vara i fokus. FR föreslår 
att avvakta med vidare diskussioner om samarbetsavtal tills de nya cheferna för både naturhistoriska i 
Stockholm och Göteborg har tillträtt. Den nya ÖI (NRM) Joakim Malmström sammankallar till möte 
under hösten 2017. 
 
6. Förvaltningsplan för DINA-SE (Stefan) 
Först måste vi bestämma vilket sorts samarbete vi vill ha. Det behövs en förvaltningsplan för att veta 
vem som ska kontaktas vid problem samt för att få bättre överblick på ekonomin och tillgängliga 
resurser. Olika resurser krävs beroende på om förvaltningen ska ske lokalt eller centralt.  
NW, MM och CI påpekar att det är museernas chefer som bör diskutera och ta beslut om detta. FR ska 
be Joakim Malmström att sammankalla museicheferna och Catarina Rydin (Bergianska) för möte om 
detta. 
 
7. DINA-Artdatabanksprojektet, uppdatering (Stefan, Niklas) 
Det finns ett nytt planerings- och supportsystem för att kunna dela, interaktivt planera och hantera 
olika uppgifter. LS och SD kommer att har bryta upp projektplanen i punkter och ska lägga in dem 
som ”issues” i detta system. Ett besök av SDs arbetslag i Lund diskuteras och planeras till någon gång 



efter påsk. En uppdatering av schemat för data modellen ska göras och SD vill presentera resultaten i 
Lund samt fortsätta diskussionen om behoven för DINAs data modell. NW berättar att han ännu inte 
har sammanställt en lista av olika system. 
 
8. Migreringsarbetet – uppdatering (Kevin, Lisa): 
LS har jobbat lite med fågeldatabasen men huvudsakligen med datamodellen. Komplexiteten i 
fågeldata behöver minskas. KH har arbetat med invertebrat och vertebrat zoologi data. De har fått till 
ett bra samarbete i migrationsarbetet då regelbundna möten har hållits. Det går sakta men säkert 
framåt.  SD understryker att arbetet med datamodellen bör ses som en del av migrationsarbetet. 
 
9. Arbetet med DINA-Web (Stefan) 
Det största problemet just nu är personalbrist men förhoppningsvis är de personer som ska tillsättas på 
plats i maj. Två tjänster har varit/är utlysta; DINA collection manager och DINA utvecklare/front-end 
utvecklare.  
Fokus just nu är på taxonomimodellen där ALA respektive GBIFs modeller utvärderas. Det ska också 
undersökas om det går att lägga till flera taxonomimodeller. Arbetet med taxonomimodellen beräknas 
vara klart innan sommaren. 
Ett problem som har skapat osäkerhet i projektet har varit koncentrationen av kompetenser hos vissa 
nyckelpersoner. Efter att ha arbetat med kompetensfördelning i arbetslaget kan vi nu arbeta mer 
självständigt. 
FR: Den tidigare tidsplanen om att vara klara vid årsskiftet behöver revideras efter att de nya 
tjänsterna är tillsatta. 
 
10. Övriga frågor 
FR berättar om BAS-ansökan (Biodiversity Atlas Sweden). En nationell forskningsinfrastruktur för 
biodiversitetsdata som bygger ALA-systemet (Atlas of Living Australia) som är helt baserat på öppen 
källkod. ALA-systemet har anammats globalt av GBIF-världen och har redan implementerats i sju 
länder (ex Spanien, Frankrike, Portugal, Skotland, Brasilien m.fl.) och flera andra länder (12 kända) 
planerar att implementera systemet. Bakom konsortiet står NRM, SU, UU, LU, KTH, KI och LnU. 
Ansökan inkluderar delvis mobilisering av museidata och implementering av ALA-funktionen 
DigiVol som är en crowd sourcing modell för digitalisering av museiföremål. Beslut från VR väntas i 
september.  
 
11. Nästa möte 
Nästa möte hålls 30 maj 2017 kl. 13.00–14.30 i Google hangout. 

  


