REFERAT
Referensgruppmöte, ADED
Videomöte
Datum: 27. september 2018, 09:00-10:30

Deltagare: Wenche Brun (AM), Daniel Löwenborg (UU), Thomas Bruen Olsen (UM), Ermias
Beyene Tesfamariam, (KHM), Raymond Sauvage (VM), Therese Edman (NIKU), Ingrid
Halvorsen (NIKU), Erik Kjellman (TMU), Espen Uleberg (KHM), Jakob Kile-Vesik (KHM)
Ej deltagande: Jostein Gundersen (RA)

Espen Uleberg ledde mötet och Jakob Kile-Vesik förde referat. Gruppledare är Ermias Beyene
Tesfamariam.
Det huvudsakliga målet med mötet var att sätta gruppen in i dess mandat och gå igenom projektets
tidsplan och budget.
Mötet inleddes med att projektledare Espen Uleberg kort beskrev projektet i sin helhet. Projektets
organisering och gruppens medlemmar presenterades. Därefter fick varje arbetspacket en
genomgång. Till sist redogjordes för budget, kriterier för att mäta framgång och risker med projektet.
Efter detta öppnades det upp för kommentarer och diskussion.
Ett samtal om datalagring fördes. Hur ska datan lagras för framtiden, Vad blir gränssnittet för
hantering av basen, vem kan läsa och vem kan lägga in data? Hur ska datan hämtas, molnbaserade
lösningar? Det är dock viktigt att påvisa att all digital data ska in i samma lösning, även gamla projekt.
Det var enighet i att detta ska bli det format och program som primärt används av alla parters för
lagring av data.
Driftsfasen av basen efter projektets avslutning diskuterades då den är viktig för basens vidare liv.
Detta är också viktigt för att basen ska hållas aktuell med tanke på nya typer av data så som 3D och
liknande.
Vidare på samma tema är det dock viktigt att vi följer med i den grad vi kan och tar hänsyn till ny
data. Dock är det viktigt att ej gapa för stort i första omgång.
Angående arbetet med att få in ny och gammal data i basen vill alla se hur stora uppgifterna blir och
hur mycket jobb som krävs innan de bestämmer om det ska anställas personal till det eller om det tas
internt via friköp. Möjligheten att en person anställs och tar jobb från alla museum nämndes.
En del korta kommentarer angående mandat och projektplan togs upp. De ska korrigeras i respektive
dokument.

Det enades om att videomöte var en godtagbar mötesform så länge mötena ej blir för långa. Mötet
avslutades.

08. oktober 2018. Jakob Kile-Vesik

