
 
 

Referensgruppsmöte 2014-10-14 
 
Minnesanteckningar förda vid referensgruppsmöte i GBIF-Sweden tisdagen den 14 
oktober 2014 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) 

Mats Lund (Naturhistoriska riksmuseet/IT) 
 Per Lekholm (Göteborgs naturhistoriska museum) (Skype) 
 
Frånvarande 
 Jane Sagindykova (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) 
 (meddelat förhinder) 
  
Övriga närvarande 
 Karin Karlsson (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) 
 Anders Telenius (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) 

 
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. Godkännande av dagordningen 

Referensgruppen beslutar godkänna dagordningen. 
 

4. Föregående minnesanteckningar 
Anders går igenom föregående mötes minnesanteckningar. Punkt 14 
Fyllnadsval GBIF: amatörentomolog sökes till GBIF-rådet efter Linda Strands 
avhopp . Anders Telenius kontaktar Niklas Apelqvist, NRM för att få tips. Mats 
Lund representerar IT/NRM och tar ställning till om han eller någon annan från 
IT att ingå i GBIF-rådet efter detta möte. 
Mats Lund lämnar mötet kl 10.25 men återkommer efter ca. 30 minuter. 
 

5. Rapport från GB21 



GB21 2014-09-15—19 hölls i New Delhi (http://gb21.gbif.org/GB21/). Maria 
Thuveson, VR, (Sveriges Head of Delegation) avstod att delta och 
adjungerade Anders Telenius som HoD inför GB21-mötet. Vid mötet 
öppningstalade Indiens nye miljöminister och lovade att Indien skulle gå med i 
GBIF inom kort. 
 
GBIF-sekretaritet har omstrukturerats sedan 2013 och fokuserar nu enligt tre 
huvudspår: Adminstration, Utveckling och Outreach.  
 
Ekonomin inom GBIF:s centrala sekretariat ser generellt sett bättre ut än vad 
man tidigare prognosticerat. Summan varje land bidrar med för central 
verksamhet baseras på BNP och folkmängd men för särskilt missgynnade 
länder finns speciella principer. Grundproblemet är att med dern hittills 
gällande modellen är GBIF alltför starkt beroende av ett litet antal ”rika” länder 
varav vissa betalar - andra inte – varför en utjämnande modell behövs. SE 
betalar idag ca. 76 000 Eur/år, NO 74 000 Eur, FIN 62 700 Eur, DK 67 3000 
Eur. Viss länder betalar inte alls f. n. - t ex Japan och Spanien men 
förhoppningar finns (och förhandlingar pågår) om att knutarna kan lösas upp. 
Enligt den nya modellen kommer Sveriges avgift att stiga något (till ca 83000 
Eur inom en femårsperiod). 
 
Frågor att rösta om rörde: ny modell för det nationella ekonomiska bidraget 
organisationens ekonomi, nya ledamöter i flera av GBIF:s styrelser, nivån på 
kravet på licensiering av data (resultat: CC0 förordat), samt förenklad procedur 
för godkännande av dataset. 
GBIF:s roll i form av ett distribuerat nätverk av aktiviteter skall stärkas: större 
deltagande (och ansvar) i utveckling av verktyg och metoder skall distribueras 
bland noderna. Innebörden av detta är att styra GBIF mot en organisation som 
”inte bara” distribuerar data utan som även utnyttjar noderna för att förbättra 
kvaliteten på befintliga data samt öka engagemanget i frågan om tillämpad 
användning av data. 
 
Resultat av röstningarna visas på: 
http://www.gbif.org/governance/governingboard#meetings 
 

6. Månadsrapport GBIF 
Under Monthly update GBIF October 2014 visas presentations- och 
sökstatistik. Särskilt sökstatistikens resultat med stort inslag av sökningar från 
mindre förväntade länder kan vara något missvisande då man på en del håll 
kanske snarare använder sina egna nodportaler än går direkt till gbif.org. Å 
andra sidan kan detta också visa på nyttan med att erbjuda tillgång till gbif.org 
för dem som inte har egna portaler. 
 
Kort diskussion om den svenska nodportalens existensberättigande: det 
behövs ett lätt sätt att ta till sig de tjänster som GBIF erbjuder vilket kan ske 
antingen genom egenutvecklade eller centralt framtagna verktyg. Det är viktigt 
att ett projekt som bedrivs med VR-finansiering också har en svensk 
webbplats. 
En aning anmärkningsvärt är det begränsade intresset för gbif:s tjänster bland 
Svenska forskare. Vi ligger ganska lågt i citering av GBIF-data i publikationer. 

http://gb21.gbif.org/GB21/
http://www.gbif.org/governance/governingboard#meetings
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fimsgbif.gbif.org%2FCMS_ORC%2F%3Fdoc_id%3D2612%26download%3D1&ei=2t88VNXFGMf5auWygeAH&usg=AFQjCNFXXyKJpVm0-IUiAWaV_xvQTP9Vww&sig2=hlNHPVlFKcwkD22ra3h9GQ&bvm=bv.77161500,d.d2s


 
7. GBIF-Sweden 

Vi är säkra på finansiering fram till 2016. 
Svenska datatrenderna: 
http://www.gbif.org/analytics/country/SE/about 
 
Personalförändringar: 

 Mickaël Graf tjänstledig 6 månader t o m 28 februari 2015. 

 Tamas Jantvik ersätter Mickaël, 50% under perioden 15 aug-30 
november. Han kommer i huvudsak att arbeta med att färdigställa den 
svenska nodportalen samt med att förbättra dataflödena till och från 
GBIF. 

 Tove von Euler arbetar för GBIF 18 aug-31 december fokuserar på att 
arbeta med dataleverantörer och dataflöden. 

 Calle Svenningsson på lönebidrag hela 2014. 
 
Tove von Euler och Tamas Jantvik anslöt till mötet kl 12.00. 
 
Redovisning av prioriteringar inom arbetet: Nu färdigställs alfa-versionen av 
portalen (kort demonstration av Tamas Jantvik: http://gbif.naturfynd.se - 
Tamas lämnar mötet 13.30), därefter prioriteras en uppdatering av 
dataflödena. 
 

8. Digitaliseringsinitiativ: eBioColl.se, DEDDI m. m. 
Ansökan för eBioColl.se inlämnad till VR våren 2014 för ett planeringsprojekt 
med fokus på Göteborgs herbarium och tekniker för digitalisering av 
entomologiska torra samlingar. Ansökta medel 20 miljoner. 
Även medsökande på Hannu Saarenmaas (FIN, Digitarium) 
digitaliseringsprojekt ”DEDDI” till EU:s ramprogram Horizon 2020. 
Gap-analys fortsätter främst för GBIFs egna behov. 
NABIS 2014/2015 – undervisning på masternivå i ett nordiskt program. 

 
9. Verksamhetsberättelse 2014 och verksamhetsplan 2015 

Anders återkommer med detta senare i höst. 
 

10. Vetenskapsrådets nya struktur för fördelning av medel 
Önskan från VR om samstyrning av LifeWatch och GBIF. Förslag om 
samstyrning lämnades in under hösten 2013 men förkastades av RFI. Nu 
ingår även WRAM och CanMove i den föreslagna ”paraplyorganisation” för 
biodiversitet i Sverige som planeras hösten-vintern-våren 2014-15. En grupp 
representanter från de olika initiativen skall utarbeta en gemensam ansökan 
om en nationell infrastruktur, och en referensgrupp utses efterhand. Bengt 
Persson, BILS deltar f. n. tillsammans med Peter Hambäck, SU och Rolf 
Källman, Digisam). Svenska LifeWatch har fått interimistiskt stöd under 2015.  
Arbetsnamnet på den tänkta organisationen är SeIBER: Swedish e-
infrastructure for Biodiversity and Ecosystems Research. 
 

11. Kommande möten 
GBIF-rådet kommer fortsätta som vanligt under 2015-2016. Eventuellt nytt 
möte i början av februari 2015, Anders Telenius återkommer. 

http://www.gbif.org/analytics/country/SE/about
http://gbif.naturfynd.se/


 
12. Mötet avslutas 

Anders tackar deltagarna för visat intresse. 
 
 
Vid minnesanteckningarna:     
 
Karin Karlsson/Anders Telenius 


