Referensgruppsmöte 2013-03-12
Minnesanteckningar förda vid referensgruppsmöte i GBIF-Sweden tisdagen den 3
mars 2013 på Naturhistoriska riksmuseet.
Närvarande från referensgruppen
Mats Lund (Naturhistoriska riksmuseet/ISIT)
Oskar Kindvall (SLU/ArtDatabanken,)
Per Lekholm (Göteborgs naturhistoriska museum)
Monika Myrdal (Uppsala universitet/Evolutionsmuseet)
Frånvarande
Lennart Edsman (SLU/Inst. f. akvatiska resurser), (meddelat förhinder)
Sabine Stöhr (Naturhistoriska riksmuseet/Zoologiska enheten)
Linda Strand (faunacoll.se)
Övriga närvarande
Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Anders Telenius (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Karin Karlsson (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Jane Sagindykova (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)

1. Mötets öppnande
Anders Telenius hälsade alla välkomna, presenterade Karin Karlsson som kommer
att delta i projektledningen av GBIF-Sweden, samt förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande och –sekreterare
Mötesdeltagarna beslutade välja Anders Telenius till mötesordförande och Jane
Sagindykova till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Referensgruppen beslöt godkänna dagordningen.
4. Föregående minnesanteckningar
Inga kommentarer.
5. Rapport från styrgruppsmöte 2012-12-05. Kompletterad
verksamhetsberättelse för GBIF-Sweden 2012; Kompletterad verksamhetsplan
för GBIF-Sweden 2013

Styrelsen hade bett om en ändrad rubricering av de prioriterade arbetsområdena
inom GBIF-Sweden till ”focal areas”, vilket åtgärdats.
6. – 7. Nyheter från GBIFs internationella sekretariat. Redogörelse från möte
med Europeiska GBIF-noder i Joensuu 2013-03-05 - 08
Anders Telenius gick igenom det som sas under det europeiska nodmötet (Bilaga 1:
GBIF-råd 2013-03-12 inkl. gbif_statistics_2013mar). Han presenterade även en bild
av dataflödena inom GBIF-Sweden 2007 och framåt (Bilaga 2: GBIF
databasuppföljning - Fördjupad sammanfattning 2010-08-06).
8. Presentation av arbete med GBIFs ”Country Pages”
En ”focal nodes group” etablerades under hösten 2012 på initiativ av GBIFS.
Representanter från alla världsdelar tillfrågades om önskade prioriteringar
beträffande information om GBIF-medverkan respektive nationella data (Bilaga 3: BIF
Country Pages 2013-03-04).
Utifrån gruppens arbete kan man konstatera att förhållandevis stor
överensstämmelse föreligger kring önskemålen om ”country pages” utformning. En
första version av sidorna kommer att presentera i maj 2013 och de ska vara klara till
GB-20 i höst.
9. Presentation av läget beträffande arbetet med ny nodportal för GBIF-Sweden
Anders listar de fem modulerna:
-Metadatamodul
-Kommunikationsmodul
-Sökfunktion
-Karttjänst
-Nedladdning
Mickaël Graf samarbetar med GBIF-France och GBIFS och att räknar med att kunna
erbjuda den svenska portallösningen som ett redskap inom NPT (nodes portal
toolkit). Oskar Kindvall rekommenderar användning av standardlösningar.
10. Presentation av förslag till ansökan om projekt för storskalig digitalisering
av svenska naturvetenskapliga samlingar
Ett ursprungligt förslag om att söka medel från Vetenskapsrådet för att under 20142017 avbilda ännu ej digitaliserade herbarieark, samt att teknikutveckla inför framtida
avbildning av insektssamlingar behöver utvecklas vidare och skjuts på framtiden.
Under 2013 planeras istället inför en färdig ansökan 2014 en serie pilotprojekt och
testförsök med finansiering från den strategiska resurs GBIF har. Där i kommer att
ingå samarbete med Riksarkivets mediakonverteringscentrum samt teknikföretag.
Just nu pågår arbete med att följa upp andra liknande initiativ bl. a. IDigBio. Anders
Telenius och Fredrik Ronquist har besökt Digitarium i Joensuu och en film från
avbildningen av föremål visades för referensgruppen. (Bilaga 4: 2013-03-06
Digitarium M_Graf).
Samarbete med Kulturdepartementet och Samordningssekretariatet för digitalisering,
digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) krävs för att
behoven och teknikena skall utvärderas.

11. Redogörelse för arbetet med att tillgodose Vetenskapsrådets/RFIs krav på
samverkan mellan GBIF-Sweden och Svenska LifeWatch. Diskussion.
RFI har begärt att styrelserna för de bägge initiativen skall slås ihop. De nuvarande
styrgrupperna har olika uppgifter och mandat, och har dessutom sammansatts utifrån
olika kriterier. Verksamheterna skall erkännas som separata projekt och behandlas
så av en gemensam styrelse. I uppgiften ingår också att utvärdera en gemensam
supportfunktion.
En arbetsgrupp kommer att etableras med representanter från GBIF-Sweden och
Svenska LifeWatch för att arbeta fram ett förslag till lösning som ska redovisas 201309-15.
12. Kommande möten
Nästa möte kommer att hållas under veckan 10-14 juni, Anders Telenius mailar ut en
doodle.
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga:
Vid minnesanteckningarna:

Jane Sagindykova/Anders Telenius

