
 
 

Referensgruppsmöte 2013-12-20 
 
Minnesanteckningar förda vid referensgruppsmöte i GBIF-Sweden fredagen den 20 
december 2013 på Naturhistoriska riksmuseet. 
 
Närvarande från referensgruppen 
 Lennart Edsman (SLU/Inst. f. akvatiska resurser), 
 Monika Myrdal (Uppsala universitet/Evolutionsmuseet) 
 Oskar Kindvall (SLU/ArtDatabanken) 
 Sabine Stöhr (Naturhistoriska riksmuseet/Zoologiska enheten) 
  
Frånvarande 
 Per Lekholm (Göteborgs naturhistoriska museum)  (meddelat förhinder) 
 Mats Lund (Naturhistoriska riksmuseet/ISIT), (meddelat förhinder) 
 
Övriga närvarande 
 Karin Karlsson (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) 
 Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) fr. p. 8. 
 Anders Telenius (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) 
 
Övriga frånvarande  
 Jane Sagindykova (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) 
 (meddelat förhinder) 
  

 
1. Inledning 
Anders Telenius hälsar alla välkomna. 
 
 
2. Val av mötesordförande och –sekreterare (minnesanteckningar) 
Mötesdeltagarna beslutar välja Anders Telenius till mötesordförande och Karin 
Karlsson till mötessekreterare. 
 
 
3. Val av justeringspersoner 
Minnesanteckningar justeras av Sabine Stöhr och Oskar Kindvall. 
 
 
4. Godkännande av dagordningen 
Referensgruppen beslutar godkänna dagordningen. 
 



 
5. Föregående minnesanteckningar 
Anders går igenom föregående mötes minnesanteckningar. Kommentarer: Oskar 
Kindvall nämner att den nya sökmetoden i Artportalen är på plats där man kan 
använda sökkriterier, men att denna ännu inte används för DINA-data. Gamla 
GUID:er för Artportalens poster kommer också finnas på plats som associerad 
referens och vara sökbara. Monika Myrdal frågar om workshop inom CETAF 
om vad som får eller kan publiceras öppet på Internet har hållits, och efterfrågar även 
en diskussion om detta på alla nivåer. Det är viktigt att GBIF tar upp frågan och tar 
ställning till hur vi hanterar eventuell filtrering och dialog med dataägare innan 
publicering. GBIF ska fortfarande ha hållningen att ha så mycket data öppet som 
möjligt. Tidsaspekten är en viktig post i detta sammanhang. 
 
 
6. Senaste GBIF-statistik 

- Internationellt: 
- http://www.gbif.org/resources/2250 
- Nationellt: 

http://www.gbif.se/awstats/awstats.pl; 
 
 
7. Rapport från GB20 

GB20 2013-10-04 – 11 
(http://imsgbif.gbif.org/CMS_NEW/DMS_list.php?ID=1216) 
GBIF lider av svag ekonomi pga att inte tillräckligt många medlemsländer betalar 
sin årsavgift. Enligt redan planerat åtagande – men ytterligare motiverat av den 
dåliga betalningsviljan (se ovan) - decentraliserar GBIF-sekretariatet i 
Köpenhamn verksamheten mer än tidigare. Samtidigt VILL man att medlemmarna 
ska stå på egna ben. 
- Global Biodiversity Outlook (GBIO: http://www.gbif.org/resources/2251) är en  

bra sammanställning av hur biodiversitetssamhället mår och var det finns 
förbättringspotential. Mest behöver tillämpningarna av data förbättrats. 

- Demonstration av nya GBIF-portalen (35 min) finns på 
(http://vimeo.com/77782067). Country pages åskådliggör på ett enkelt sätt vad 
varje land bidrar med och vilka data som är publicerade från andra länder.  

 
 
8. GBIF-Sweden: internt 

- Dataflöden; DINA; BalticDiversity; OpenUp/Europeana. Fungerar nu väl. 
- Portalarbetet framskrider: lansering under våren 2014. 
- GAP-analys genomförs under vintern/våren 2014. 

 
 
9. GBIF-Sweden: utåtriktade aktiviteter 

- TDWG-mötet besöktes av flertalet medarbetare vid BIO. Anförande av Fredrik, 
Poster om DINA. 

- Systematikdagarna: Presentation av DINA av Karin K och av nya GBIF-
portalen av Anders T. 

- NABiS-kurs i Samlingsvård och biodiversitetsinformatik (Anders skickar ut 
Yngve Brodins kompendium om samlingsvård  
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- till GBIF-rådet) 
- Oikos 32/Nordic Oikos 2014 hålls på Naturhistoriska riksamuseet 3-6 februari. 

Mer information lämnas på http://www.svenskaoikos.se/. 
- Lansering av Svenska DNA-nyckeln sker i samband med invigningen av 

Centrum för Genetisk Identifiering den 21 januari 2014 
(http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsavdelningen/centrumforg
enetiskidentifiering.18738.html). 
 
 

10. Digitaliseringsprojektet 
Digitaliseringssymposium anordnas den 9 januari 2014 på GBIF/Naturhistoriska 
riksmuseet. Mer information lämnas på www.gbif.se. 
 
 
11. Verksamhetsberättelse 2013 
Verksamhetsberättelsen för 2013 kommer att fastställas av styrelsen till första mötet 
2014. Ökad verksamhet inom begreppen digitalisering och nodportal har skett på 
bekostnad av publicering av data. Kommentar Monika Myrdal: Formuleringen om att 
GBIF skall vara klara med digitaliseringen av våra samlingar på 15 år bör bytas ut 
mot en viljeyttring utan tidsangivelse. Varifrån kommer egentligen siffran, och vad 
innebär den? Fredrik Ronquist: ser såväl nackdelar som fördelar i och med att man 
anger en tidsram? Anders menar att man kan formulera det så att GBIF anser att det 
bör vara rimligt för Sverige att digitalisera i den takten men att det i dagsläget inte 
finns resurser för det. 
 
 
12. Verksamhetsplan 2014– 
Stöd till länder som behöver hjälp är en nedprioriterat aktivitet pga avsaknad av 
tillräckliga resurser för detta. 
 
 
13. Strategisk plan 2012-2016 
Uppdatering av den strategiska planen kommer att vidtas. 
 
 
14. Fyllnadsval till GBIF-rådet 
Linda Strand har hoppat av GBIF-rådet och Mats Lund kanske pga tidsbrist inte bör 
ingå i GBIF-rådet. Förslag till ersättare är Margareta Edquist och någon 
amatörentomolog. Stefan Lundberg tillfrågas om lämpligt namn i det senare fallet. 
 
 
15. Ny styrelse för GBIF-Sweden och Svenska LifeWatch 
Sannolikt kommer GBIF-Sweden (och Svenak LifeWatch) att styras interimistiskt till 
att börja med nästa år. Nästa styrelsemöte planeras hållas den 14 februari 2014. 
 
 
16. Kommande möten 
Någon gång under våren efter styrelsemötet. Anders återkommer om datum. 
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17. Övriga frågor 
Hur vi skyddar känsliga uppgifter, se kommentarer under punkt 5. 
 
 
18. Mötet avslutas 
Anders Tackar deltagarna för visat intresse. 
 
 
Vid minnesanteckningarna:     
 
Karin Karlsson/Anders Telenius 
 
Justeras: 
 
Monika Myrdal   Oskar Kindvall 


