Styrelseprotokoll 2014-05-13
Protokoll fört vid styrelsemöte i GBIF-Sweden tisdagen den 13 maj 2014 på
Naturhistoriska riksmuseet.
Närvarande:
Magnus Appelberg (Sveriges lantbruksuniversitet)
Stefan Daume (Naturhistoriska riksmuseet /GBIF-Sweden) §7
Mickaël Graf (Naturhistoriska riksmuseet /GBIF-Sweden) §7
Karin Karlsson (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden) §1-7
Rolf Källman (Riksarkivet)
Henrik Nilsson (Göteborgs universitet)
Jane Parker (Naturhistoriska riksmuseet /GBIF-Sweden)
Bengt Persson (Linköpings universitet/Karolinska institutet)
Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Calle Svenningsson (Naturhistoriska riksmuseet /GBIF-Sweden) §7
Anders Telenius (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Lars Westerberg (Linköpings universitet)
Ej närvarande:
Sif Johansson (MISTRA Eviem)- Anmält förhinder
Elin Lundström Ekman Decuria AB) – Anmält förhinder
Hannah Östergård (Naturvårdsverket) – Anmält förhinder

Dagordning
1§ Anders Telenius förklarar mötet öppnat.
2§ Styrelsen beslutar välja Bengt Persson till mötesordförande och Jane Parker till
sekreterare.
3§ Styrelsen föreslår att Lars Westerberg och Magnus Appelberg väljs till att justera
protokollet.
4§ Dagordningen godkändes med tillägget att förslaget om en nationell samordning av de
olika infrastrukturerna presenteras och diskuteras under 9§.
5§ Det föregående mötesprotokollet läggs till handlingarna.
6§ Styrelsen beslutar rekommendera att Anders Telenius presenterar förslag om val av
Hannah Östergård att t.o.m. 2014-12-31 ersätta Maria Sjö i GBIF-Swedens styrelse för
NRMs överintendent respektive Rådet för forskningens infrastruktur (RFI).

7§ GBIF-Sweden
1. Stefan Daume fortsätter sin anställning hos GBIF, men jobbar sedan 1 maj endast 30
%.
Calle Svenningssons förordnande har förlängts till slutet av året.
Tove von Euler som arbetade med pilotförsöket på digitaliseringssidan under
november och december förra året kommer sannolikt att under ca 3 månader jobba
med datatvätt och etablering av nya databaser.
Mickaël Graf som funnits inom GBIF som programmerare sedan 2003 har begärt
tjänstledighet från 1 september för att pröva en annan anställning utanför museet.
Diskussion kring nyrekrytering. Eventuellt kan det vara lämpligt att hyra in en konsult
under tjänstledighetsperioden varefter tjänsten bör utlysas om Mickaël Graf slutar.
Lars Westerberg påpekar fördelar med samarbete mellan noder kring
programutvecklingsfrågor.
2. Anders Telenius meddelar styrelsen att besked beräknas kunna ges i september
2014 om den framtida styrningen av GBIF-Sweden och Svenska LifeWatch. RFI har
ännu inte meddelat nya riktlinjer för det fortsatta arbetet inom den grupp bestående
av Fredrik Ronquist, Anders Telenius, Ulf Gärdenfors och Anna Maria Wremp som
skall presentera en modell för gemensam styrning av de bägge projekten.
3. Svenska botaniska föreningen (SBF) som mottagit ekonomiskt stöd från GBIFSweden för digitalisering av Dalslands flora har levererat data som skall utgöra ett
nytt dataset. Anders Telenius föreslår att Tove von Euler under hösten arbetar med
att anpassa de Excelfiler som SBF lämnat.
4. Anders Telenius bilägger ansökan om planeringsbidrag för forskningsinfrastrukturer
(VR/RFI) 2014-03-26: ”Developing and Testing Tools and Processes for Creating a
Swedish Natural History Collection, e-BioColl.se” till protokollet (Bilaga 1).
Projektförslaget presenteras av Anders Telenius och Stefan Daume. Styreslen frågar
om riskanalys gjorts samt om vilka organismgrupper som kan tänkas ingå. Mot
bakgrund av genomförd pilotstudie bedömer sökandena att sannolikheten vid
bevillning är stor för ett framgångsrikt projekt. Fokus ligger på att skapa en
sammanhållen infrastruktur för digitalisering av samlingar med herbariet vid
Göteborgs universitet samt metodutveckling kring insektsdigitalisering som
huvudkomponenter. Samarbete planeras ske med Uppsala universitet, Göteborgs
universitet, Intelligent Machines och SWESTORE.
5. Karin Karlsson kommer att presentera ovanstående projektförslag samt DINA i
samband med den konferens som The Society for the Preservation of Natural History
Collections (SPNHC) anordnar 2014-06-22 – 27 och den del av förslaget som bygger
på Citizen Science / Crowd Sourcing kommer att diskuteras under en av konferensen
workshops (Irene Bisang med stöd av Stefan Daume).
6. Arbetet med ny portal för GBIF-Sweden redovisas av Mickaël Graf. Frånsett att
arbetet med den modul som hanterar indexering av data pågår är flertalet
komponenter färdiga. Därutöver återstår att länka samman dessa och att slutföra den
grafiska utformningen.
7. Anders Telenius redovisar den sammanställning/användarstatistik 2009-2013
baserad på loggar från www.gbif.org som Calle Svenningsson arbetat med den
senaste tiden. Presentationen biläggs protokollet (Bilaga 2).
8. Den pågående översynen av GBIF-Swedens för närvarande 39 dataset kommer att
avslutas under våren/sommaren. Uppdateringar ska göras skyndsamt och vissa
dataset kommer att slås samman/splittras i enlighet med rekommendationer från
GBIF-sekretariatet.
8§ GBIF internationellt
1. Anders Telenius ber styrelsen gå in på
http://www.gbif.org/newsroom/archive/allnewsarticle för nyhetsuppdatering (G´Bits
Mars 2014 http://www.gbif.org/resources/3077).
2. Rapporter:

a. Anders Telenius rapporterar (se Bilaga 3) från European GBIF Nodes
Meeting 2014-04-08 – 10 (Bryssel): GBIF-sekretariatet efterfrågar en
diskussion om vad som skall vara GBIFs kärnverksamhet (se Bilaga 4:
Defining the Core) samt önskar bättre kontaktytor mellan Node Managers och
Heads of Delegation.
b. Anders Telenius rapporterar från GEO Work Plan Symposium 2014 (AT
representant för Svenska LifeWatch) (Bilaga 5).
ftp://earthobservations.org/201404_Work_Plan_Symposium/
c. Anders Telenius meddelar att Fredrik Ronquist är föreslagen som expertrepresentant inom Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem
Services (IPBES) för GEO BON:s ’Task force on Knowledge and Data’.
d. GBIF-Sweden bevakar workshop om användandet av EU:s strukturfonder för
att bygga distribuerade infrastrukturer till stöd för miljöinitiativ (Constructing
the LifeWatch distributed e-Infrastructure), Bryssel, 2014-05-12 m.h.a. GBIFkollegor från Portugal och Belgien och informerar styrelsen efterhand.
3. Remisser (http://www.gbif.org/newsroom/archive/allnewsarticles?page=1):
a. Anders Telenius efterfrågar namnförslag inför nomineringar till Ebbe Nielsenpriset & Young Researcher´s award (2014-05-31).
Anders Telenius ber styrelsen om synpunkter angående b, c och d nedan,
vilka kommer att sammanställas och meddelas GBIF-sekretariatet:
b. “Extending the IPT for Sample Data” - Nodes Interest Group (2014-05-31).
(Bilaga 6).
c. “Licensing of data within GBIF“ (2014-06-14). (Bilaga 7).
d. “Endorsement and evaluation of datasets” (2014-06-16). (Bilaga 8).
4. Utlysningar/Ansökningar:
Anders Telenius informerar om aktuella utlysningar (se nedan a, b och c):
a. COST - European Cooperation in Science and Technology: Ett förslag
föreligger: “BIOUNIFY (Unifying European Biodiversity Informatics. Europeisk
överblick. Ulf Gärdenfors och Lars Pettersson deltar från Sverige. Styrelsen
föreslår att Anders bevakar utvecklingen
b. ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures:
INFRADEV-4 nu öppet för ansökningar som syftar till projekt som kan stärka
synergierna mellan ESFRI-projekt. Styrelsen diskuterar möjligheten att i
projektform länka samman data från GBIF med information som hanteras av
ELIXIR (http://www.elixir-europe.org/).
c. Horizons 2020: Ett förslag under utveckling föreligger: ”DEDDI (Design of a
European Distributed Digitization Infrastructure for Natural Heritage).
Inte minst mot bakgrund av den till RFI nyligen inlämnade ansökan om
planeringsbidrag för storskalig digitalisering av naturvetenskapliga samlingar
stödjer styrelsen tanken om att delta på lämpliga punkter. Anders Telenius
kommunicerar med ansvariga (bl.a. Hannu Saarenmaa).
5. Anders Telenius meddelar att GBIFs GB21-möte hålls 15-19 september 2014 i New
Delhi där han och GBIF-Swedens Head of Delegation bör delta.
6. Anders Telenius meddelar att en Expression of interest för att anordna konferensen
TDWG 2014 i Jönköping under september/oktober 2015 är inlämnad. Inga
konkurrerande förslag lär förekomma. Styrelsen medger att Anders Telenius allokerar
tid till planering och genomförande om konferensen hamnar hos oss.
9§ Övriga frågor.
1. Datum för nästa möte fastställs till tisdag den 7 oktober.
2. Förslag lämnas av Fredrik Ronquist om nationell samordning av infrastrukturer för
biodiversitetsinformatik. Bildandet av en nationell paraplyorganisation där projekten
bibehålls kan utgöra en proaktiv utgångspunkt inför diskussioner med RFI. De fyra
aktuella infrastrukturerna (GBIF, Svenska LifeWatch, CAnMove, WRAM) är positiva.

Styrelsen ber att detta diskuteras under kommande samordningsmöte med Svenska
LifeWatch den 22 maj för att undersöka om man kan nå konsensus.
10§ Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Protokollförare: Jane Parker

Justeras:

Magnus Appelberg

Lars Westerberg

Bilagor:
Bilaga 1: ”Developing and Testing Tools and Processes for Creating a Swedish Natural
History Collection, e-BioColl.se”
Bilaga 2: Sammanställning/användarstatistik 2009-2013.
Bilaga 3: Rapport från European GBIF Nodes Meeting 2014-04-08 – 10 (Bryssel).
Bilaga 4: Defining the Core
Bilaga 5: Rapport från GEO Work Plan Symposium 2014
Bilaga 6: Extending the IPT for Sample Data
Bilaga 7: Licensing of data within GBIF
Bilaga 8: Endorsement and evaluation of datasets

