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1. GBIFs framtida organisation 

Forskningschef Per Ericson informerade om GBIFs nya organisatoriska placering: 

Naturhistoriska riksmuseet har inrättat en ny enhet för biodiversitetsinformatik, BI, i vilken 

GBIF kommer att ingå tillsammans med gruppen DINA/IRIS som arbetar med att utveckla en 

nationell samlingsdatabas. Inom den nya enheten kommer även forskning om och utveckling 

av statistiska analysmetoder att bedrivas. Fredrik Ronquist, som är chef för den nya BI-

enheten, kommer att ersätta Sven Kullander som projektledare för GBIF och Marie Svensson 

som är sekreterare för den nya enheten kommer att ersätta Ann-Katrin Gustafsson som 

sekreterare, vidare kommer Anders Telenius fungera som handläggare och Mickaël Graf som 

databasutvecklare. I och med dessa förändringar kommer GBIFs styrelse att få ny 

sammansättning, VR kommer även i fortsättningen representeras av Lars M Nilsson och 

Johan Bäckman medan NRM kommer att representeras av Per Ericson, Fredrik Ronquist och 

Anders Telenius. Ännu är inte den nya BI-enheten fysiskt samlad men signalerna från 

personalen till den nya organisationen är positiv. Även Lars M Nilsson är positiv till den nya 

organisationen och ser det som att NRM nu tar GBIF mer på allvar. 

 

2. Överblivna medel från tidigare projektperioder 

Det har rått förvirring rörande tidigare års ekonomiska redovisningar och i och med detta ser 

det ut som om projektet har medel över. VRs revisorer har inte godtagit NRMs ekonomiska 

redovisning och därför måste NRM betala tillbaka överskottet. Förhoppningsvis kommer detta 

att lösa sig med en förklarande skrivelse till VR. 

 

3. Budget och verksamhetsplan för 2011 

Efter gemensam genomgång av verksamhetsplanen för 2011 gjordes två ändringar under 

delmål 2: I texten “Bakgrund” ändras procentsatsen i frasen “Idag utgörs mer än 50% av de 

dataposter GBIF-Sweden levererar……” till 12% och hela meningen “Märkbart mål: Att alla 

samlingar……” tas bort. Uppföljning av föregående års verksamhetsplaner har tidigare inte 

gjorts i styrelsen men det bestämdes att fortsättningsvis skall uppföljning göras inför 

nästkommande års verksamhetsplanering. I samband med detta följs även den årliga 

ekonomiska redovisningen upp. Ekonomisk slutredovisning lämnas till VR när projektet är 

slut. 

 



4. Diskussion inför ansökan om fortsättningsanslag 

Anders Telenius har gjort ett utkast till ansökan och Fredrik Ronquist gav en sammanfattande 

redogörelse av tyngdpunkterna i ansökan som är:  

- Digitalisering av föremål i svenska naturhistoriska samlingar 

- Nordiskt samarbete 

- Utbildning och forskning 

- Samverkan med DINA/IRIS och forskare 

 

Både Lars M Nilsson och Johan Bäckman var nöjda med inriktningen och Anders Telenius 

och Fredrik Ronquist arbetar vidare med ansökan som skall vara inlämnad den 19 april. 

 
5. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas i december, dag och tid meddelas senare. 

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Marie Svensson 


