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Dagsordenspunkt
01 - Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden ændringer.
02 - Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.
Formanden gik udenfor dagsorden og indledte med en orientering om, at ifm. nedlæggelsen af DEFF 1.juni skal alle DM Forum midler, både
de uforbrugte fra 2018 som DEFF gav tilladelse til at overføre til 2019, og 2019-midlerne der blev bevilliget særskilt ifm. forlængelsen af DM
Forum, overføres fra Kulturministeriet til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I den ombæring er der opstået tvivl om, hvorvidt SFU vil
godkende overførslen af de overskydende 2018-midler, som jo er disponeret og indgår i de samlede bevillinger for DM Forum 2019
aktiviteterne, eller SFU vil inddrage dem. Hvis det sidste bliver tilfældet, vil det betyde at dele af bevillingerne skal tilbagekaldes. Afklaring af
dette spørgsmål trækker desværre ud, fordi godkendelsen af det samlede DEFF regnskabet trækker ud. Anders holder tæt kontakt til SFU,
og informerer på mailinglisten, så snart der er nyt i sagen.
Efter denne orientering blev dagsorden genoptaget.
Slides fra alle Show&Tell oplæg og dagsordenspunkt 8 ‘Nyt fra den danske RDA node’ findes på
https://sciencedata.dk/shared/DM_forum (mappen ’Slides mm fra møde 2019 09 18’).
03 - Show&Tell - Continued RDM eLearning modules v/Signe Gadegaard
Manuskripterne og rammen (struktur, antal anslag, sprogtone, guide til videooptagelser mv.) er færdig. Aktiviteten er fint på sporet. Leveret
næste gang; 3 moduler til review og Individuelle promotionplaner. Der overvejes at forsøge at kurset få i EOSC Training Portal.
Der blev spurgt til benyttelsen af de tidligere e-learning moduler. Anders opfordrede til at tracking af downloads mv. tænkes ind i projektet.
04 - Show&Tell - ESFRI support v/Rene Belsø
Samarbejdet med AnaEE og de tre universiteter (sites) er etableret, målsætningen for FAIRificering er på plads (datasættene publiceret med
DOI’er). AnaEE har på eget initiativ etableret sambejde med ICOS (en anden ESFRI) om metadatastandarder. De første praktiske forsøg med
at FAIRificere datasæt, giver udfordringer ift. hvad de deltagende universiteters platforme er i stand til, fx ift. at udstille data (landing page)
og hjemtage DOIer. Aktiviteten er på sporet.
05 - Show&Tell - FAIR langtidsbevaring af forskningsdata v/Gertrud Stougaard Thomsen
Der er sendt ansøgning til digitalbevaring.dks styregruppe mhp. at få indholdet, dvs. vejledningsteksterne om bevaring af forskningsdata,
ind på denne platform, og forventer det behandlet indeværende måned. Gertrud viste hvordan strukturen og afsnittenes indhold er tænkt.
Derudover er to artikler færdige.
Der blev stillet et antal spørgsmål, bl.a.:
1.
2.

Kommer aktiviteten med best practise om at gemme data uden for Europa, og de implikationer der kan være i det? svar: Det
falder lidt udenfor aktivitetens scope.
Laver RA fremtidssikring af den brugte software (bevaring af software)? Svar: RA bevarer ikke software, men har valgt at forfølge
en migreringsstrategi.

06 - Show&Tell - FAIRify humanistiske forskningsdata v/Lene Offersgaard
Der er indgået aftaler med forskere på de forskellige institutioner (cases). Forskerne er gået i gang med FAIRificeringen, og som forventeligt
stødt ind i udfordringer - her kommer uklarhed om rettigheder til forskningsdataene, valg af licens, dokumentationsniveau, og spørgsmål
om datadeling højt på listen. Forskerne skal nedskrive deres erfaringer. Det blev foreslået at den erfaring blev brugt i data steward
aktiviteten.
07 - Show&Tell - National koordinering af Data Stewardship uddannelse i DK v/Michael Svendsen
Michael gjorde reklame for den konference om data steward uddannelse, som aktiviteten afholder 4.10 og fortalte om udfordringerne med
at få en styrelse til at holde oplæg indenfor public data perspektivet. Surveyen som aktiviteten også har ude, har pænt antal respondenter
men der er udfordringer med undersøgelsen - en del respondenter er faldet fra undervejs i udfyldelsen.
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Ellers i øvrigt aktiviteten på sporet, og der genereres mange resultater, fx et systematisk review ‘Reframing Data Stewardship educations in
Denmark’ og en LinkedIn analyse ‘Data Steward hard og soft skill’ er allerede lavet. Disse kommer til at indgå i den samlede rapport til
januar.
Udover de aftalte leverancer har aktiviteten givet anledning til et antal andre “produkter”, fx deltagelse i IDCC i Dublin 2020 (poster),
deltagelse i en data stewardship curriculum fokusgruppe nedsat af FAIRsFAIR og EUA.
08 - Nyt fra den danske RDA node v/Anne Sofie Fink
Der laves en masse materiale - roll ups, poster, post cards, og noden er præsenteret ved i flere konferencer og flere oplæg er på vej.
Strategien er at indlejre budskaberne om RDA i events og forskerrettet kommunikation, der i forvejen er planlagt. Der kigges på om der
muligheder for at fortsætte arbejdet i en nordisk kontekst efter RDA Europe 4.0 midlerne er udløbet. Aktiviteten kører planmæssigt.
Igen en opfordring til at melde sig ind: https://www.rd-alliance.org/groups/rda-denmark (langt fra alle DM Forum medlemmer er med).
09 - Show&Tell - Praktisk Support V2 v/Lene Offersgaard
En rapport er på vej, der opsummerer fundene fra 10 interviews med forskere om deres viden om licenser og ønsker til licens-support. Den
foreløbige konklusion er, at forskerne ønsker sig:
1.
2.
3.

Kortfattet skriftligt information som giver et overblik over hvad data licenser er, og hvorfor man har brug for dem.
Kortfattet overblik over licenser, der evt. anbefales på institutionen.
Et kontaktpunkt/en helpdesk hvor man kan få personlig rådgivning via telefon eller mail.

Leverancen vil også komme ind på hvilke processer på institutionerne der udfordrer forskerne mest ift. at bedrive god RDM, og den
diskussion vil trække på nogle af resultaterne fra “Datamanagement by Design”aktiviteten sidste år.
På mødet blev det blev foreslået at fokusere på korte, operationelle anbefalinger/best practise vejledninger, som institutionerne så kan tage
stilling til, fordi de måske vil være mere effektfulde end længere udredninger. Lene pååegede, at det er en svær balance i så komplekse
spørgsmål som om licenser. Jo kortere forklaringer, jo flere forbehold, så det til sidst ikke giver mening.
10 - Orientering om arbejdet i storage og data management arbejdsgruppen under DeiC’s bestyrelse v/Anders Conrad

Arbejdsgrupper om HPC og RDM - Anders sekretariatsbetjente sidstnævnte. Begge har afleveret rapporter. De publiceres ikke - man skal
efterspørge dem hos ens institutions repræsentant i DeiC bestyrelsen.
Rektorkollegiet har godkendt økonomimodellen, og der er foreslået en tidsplan for HPC og RDM landskabet, som Anders gennemgik. RDM
rapporten anbefaler at der især skal sættes ind på infrastrukturområdet i den næste strategiperiode. Der forventes et fødereret,
distribueret landskab af services der fordeler sig på datas livscyklus (ligesom i Holland). Der er afdækket hvilke services som allerede
eksisterer, og hvilke som mangler. Der er forslag til arkitektur for den distribuerede infrastruktur. Ift. support infrastruktur blev den
hollandske front-office/back-office model fremhævet.
I forslaget kobles DM Forum på front-office/back-office modellen, og der er opsat nogle mulige strategiske mål der kan forfølges. Der er ikke
lagt op til fælles projekter. Forslagene behandles på DeiC bestyrelsesmøde 7.10. Man må efterspørge, hvordan ens institutions
repræsentant kunne ønske feedback.
11 - Eventuelt
N/A
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