SWE-CLARIN kick-off mötesanteckningar
Torsdag 5 februari
Närvarande:
Yvonne Adesam (GU/SB)
Lars Ahrenberg (LiU)
Johanna Berg (Digisam)
Lars Borin (GU/SB)
Dana Dannélls (GU/SB)
Rickard Domeij (Språkrådet)
Jens Edlund (KTH) (6/2)

Stefan Ekman (GU/SND)
Markus Forsberg (GU/SB)
Johan Frid (LU)
Karin Friberg Heppin (GU/SB)
David House (KTH)
Caspar Jordan (GU/SND)
Susanna Karlsson (Språkrådet) (6/2)

Hans Jørgen Marker (GU/SND)
Beáta Megyesi (UU)
Magnus Merkel (LiU)
Nina Tahmasebi (GU/SB)
Jörg Tiedemann (UU)
Mats Wirén (SU)

12:00–13:00 Lunch
13:00–13:15 Lars välkomnar
13:15–14:15 Åke Edlund, KTH, informerar om SNIC Cloud
Åke informerade om SNIC Cloud samt trender inom plattformar för dataanalys. Hans
presentation finns att hitta på vår wiki: http://sweclarin.se/eng/wiki/kick-februari-2015
14:15–15:15 Presentation av grupperna
15:15–15:45 Kaffe
15:45–16:45 Session 1: Visioner för SWE-CLARIN, vad vill vi ha ut av SWE-CLARIN på kort
och lång sikt.
För visioner och mål började Lars B. med att ge en bakgrund till CLARIN. SWE-CLARIN bör
inte i första hand vara ett projekt av språkvetare för språkvetare utan vända sig mot HSSforskare (där HSS tolkas som all sorts forskning som har språk som sitt forskningsmaterial,
vilket även kan inkludera delar av hälsovetenskaperna). Värdefullt att vända sig till forskare
inom t. ex. digital humaniora och beakta deras frågeställningar i projektet.
Det talades om möjligheten att ta fram nya typer av resurser/data, och konstaterades att
CLARIN ska vara en självklar infrastruktur för högkvalitativ HSS (HumSam)-forskning som
inbegriper språkdata.
Vi konstaterade även att det inte finns resurser till digitalisering inom SWE-CLARIN.
Vi skulle även vilja sätta standarder som våra verktyg kan bygga på. Här behövs en
harmoniseringsprocess mellan de olika resurserna i projektet.
SWE-CLARIN ska inte bedriva forskning men SWE-CLARIN behöver ha god kontakt med
den forskning som bedrivs för att kunna veta vad som är state-of-the-art inom vårt fält och
därmed kunna vara en kunskapsresurs och samarbetspartner för HSS-forskare med digitala
behov.
Med hjälp av användningsfall vill vi erbjuda förebilder och tankeväckare för forskare inom
HSS så att de om fem år själva ska kunna förstå vad som går att göra med SWE-CLARIN:s

verktyg och resurser. Vi vill erbjuda standardverktyg för standardsvenska och vill kunna
erbjuda domänadaptrar för vissa användningsfall som är intressanta för SWE-CLARIN men
som faller utanför standardsvenska.

Fredag 6 februari
9:00–09:30 Lars informerar om CLARIN och CLARIN-aktiviteter samt Nordic CLARIN
Network.
9:30–10:00 Kaffe
10:00–12:00 Session 2: Praktisk info
Kontrakt, från GU till partner
Styrgrupp kommer att tillsättas under året.
Verksamhetsplan i april – påsk
Verksamhetsplan ska enligt kontraktet finnas på plats senast 3 månader efter styrgruppens
tillsättande.
Nästa stormöte är satt till 19–20 november i Stockholm.
En turné för att träffa alla partner under 2015.
Lars, Nina, Caspar och Stefan tänkte åka på turné för att träffa alla partner under året, något
som mottogs väl av de närvarande. Första stoppet föreslår vi ska vara i Lund för att börja
längst i söder och jobba oss norrut.
Mötesprotokoll, göra dessa tillgängliga för utomstående, alternativt göra en sammanfattning
för utomstående.
Vi kommer att föra mötesanteckningar för internt bruk samt lägga upp en städad version av
dessa för utomstående på vår hemsida.
Publikationer: Alla artiklar som kan knytas till SWE-CLARIN bör ha följande text under
acknowledgements:
This work has in part been funded by an infrastructure grant from the Swedish
Research Council (SWE-CLARIN, 2014–2018; dnr 821-2013-2003).
Vi har en mejllista: news@sweclarin.se för utomstående som vill ha information om våra
nyhetsbrev och uppdateringar.
Kommunikation utåt: icke-tekniska nyhetsbrev 9 ggr per år, uppehåll över sommaren. En per
part per år.
Forskarskolor, workshoppar, användardagar: vad finns redan planerat, vad vill vi erbjuda?
– Vi kommer att hålla en workshop för DH i fredag 17 april då alla som vill är välkomna
– Nordic CLARIN Network (9–10 mars Köpenhamn & 6 oktober i Göteborg)
SWE-CLARIN:s pengar ska inte användas till forskningsprojekt.

Den stora årliga CLARIN-konferensen välkomnar särskilt konferensbidrag som visar hur
CLARIN-resurser används i forskning. Därför är det önskvärt att övertala SWE-CLARIN:s
avnämare att ge presentationer vid konferensen.
12:00–13:00 Lunch
13:00–15:00 Session 3: Strategi för de närmsta åren
SND kommer att göra en inventering av existerande verktyg, resurser och pipelines.
Det vore väldigt bra om vi kunde samla användningsfall och exempel ihop med verktygen för
att bättre nå ut till HSS-forskare.
SWE-CLARIN bör bli en plattform för att söka nya pengar till forskningsprojekt knutna till
SWE-CLARIN:s infrastruktur.
För att möjliggöra kombinationer av resurser respektive verktyg kommer det att vara
nödvändigt att harmonisera dessa inom SWE-CLARIN med avseende på format, gränssnitt,
standarder m.m.
Pilotprojekt är ett bra sätt att föra SWE-CLARIN framåt och alla partner uppmuntras att hitta
minst en HSS-partner för att starta en pilot under första året. Under andra året vore det bra
om vi kunde använda oss av existerande SWE-CLARIN-pipelines/verktyg för att visa att vi
nått en bit på vägen med vårt mål. Ett tips är att nå ut till existerande projekt som saknar
språkteknologi och skulle bli starkt förbättrade med hjälp av den.
Möjliga material och utlysningar:
Kvinnsam: intressant material ur de kvinnovetenskapliga samlingarna på GUB (kontakta
SND för mer information).
Frågelistor från Nordiska museet (Johanna utreder).
Kommunstyrelsematerial: nu-material.
Vinnova: har utlysning för folk och material.
RJ:s utlysning Samlingarna och forskningen 2016.
15:00–15:30 Kaffe, Avslutning
Kalender:
9–10 mars:
Nordic CLARIN Network möte i Köpenhamn (om någon är intresserad
av att delta, kontakta Lars).
Mitten på april:
Virtuellt möte om verksamhetsplan (en representant från varje
partner).
17 april:
DH workshop på GU. Alla som vill närvara är välkomna.
8–9 (alt. 9–10) juni: Nordic CLARIN Network workshop.
5–6 oktober:
Nordic CLARIN Network workshop i anslutning till Språkbankens
höstworkshop med tema historiska resurser.
19–20 november:
Stormöte i Stockholm, SWE-CLARIN workshop i anslutning på fredag
em. (Alla är välkomna.)

