
Minnesanteckningar efter NRMs GBIF-rådsmöte den 7 april 2009 
 

Tid och plats: Gamla lunchrummet, kl. 13-14. 

 

Närvarande: Ulf Johansson (VE), Thord Fransson (VE), Martin Irestedt (MSL), Sabine Stöhr 

(EV), Maria Molnar-Veress (MG), Katarina Loso (MG),Lars Hedenäs (KBO), Johannes 

Lundberg (FBO), Kevin Holston (EN), Mickaël Graf (GBIF), Sven Kullander (GBIF), Helena 

Eklund Snäll (GBIF). 

 

 

1. Deltagarna hälsades välkomna. 

 

2. Presentationsrunda. 

 

3. Sven gav en bakgrund till GBIF-rådet och informerade om dess syfte. 

 

4. Helena gav en kort presentation av GBIF. 

 

5. Möjlighet gavs att ge kommentarer på rapporteringsformuläret som skickats ut innan 

mötet. Sabine påpekade att de olika delsamlingarna som finns angivna för EV inte 

existerar i ”verkligheten” och därför bör tas bort. Helena framförde ett meddelande från 

Ove Johansson (PB) om att uppdelningen i exemplar och objekt ”är svårligen tillämpbar” 

för PBs samlingar. En diskussion om hur ofta formuläret ska uppdateras ägde rum. Sven 

framförde önskemål om en uppdatering var tredje månad och gärna via en webbtjänst, 

men ett par av mötesdeltagarna ifrågasatte varför det ska göras så pass ofta. Det 

bestämdes att en påminnelse om uppdatering kommer att skickas ut i samband med 

kallelserna till mötena. Därutöver kan de som tycker att det är relevant uppdatera 

formuläret oftare. 

 

6. Mickaël informerade om aktualiteter från GBIF centralt: IPT (Integrated Publishing 

Toolkit), GBRDS (the Global Biodiversity Resources Discovery System), och TAPIR 

(the TDWG Access Protcol for Information Retrieval). 

 

7. Sven informerade om att ENSE-projektet har lagt ut dokument om tidsdata på projektets 

webbplats (http://www.gbif.se/blog/article/ense-nationell-standard-foer-naturhistoriska-

samlingsdatabaser). Han berättade vidare om GBIFs medverkan i en LifeWatch-ansökan 

tillsammans med bl.a. ArtDatabanken. 

 

8. Diskussionen om överföring av data, rapportering av ändringar, och önskad feedback från 

GBIFs sida sköts p.g.a. tidsbrist upp till nästa möte. 

 

9. Övrigt. Thord efterfrågade ett av GBIF-Sweden tidigare utlovat verktyg m.h.a. vilket alla 

ringmärkta fåglar kan visas på en karta. Katarina tog upp frågan om leverans av 

utterdatabasen och uppdatering av tumlardatabasen. 

 

10. Det bestämdes att nästa möte ska äga rum någon gång i slutet av september. Helena 

skickar ut en kallelse längre fram. 


