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Blindern, 7.3.2011 

Referat fra styremøtet i MUSIT 17.2.2011 
 

Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 

Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (BM), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM) og Arne 

Johan Nærøy (AM). Jon Lønnve (NHM) møtte for Arne Bjørlykke. 

  

Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU) og Nils Valland (Artsdatabanken) hadde meldt forfall. 

 

Til dagsorden: 

AC og MH foreslo å trekke D-sak 04. Styreleder valgte å la saken stå. 

 

Saksliste 

V-sak 01/1-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.11.2010 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/1-11 Regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 

 Styret anbefalte forslaget til budsjett for 2011, og ba om at det ble oversendt 

årsmøtet. 

 

 MH opplyste om at TMU allerede har fått lagt sitt budsjett for 2011, og at det derfor 

ikke er tatt høyde for den foreslåtte 5 %-økningen i MUSIT-budsjettet i overføringen 

fra UiT. 

 

V-sak 03/1-11 Utkast til årsmøtepapirer 

 Årsberetningen for 2010 ble godkjent med de endringer som kom fram i møtet, og 

oversendes årsmøtet. 

 

 Det er viktig at årsberetningen inneholder hva som er, og ikke er, oppnådd i løpet av 

året. I det siste tilfellet skal det også informeres om hvorfor man ikke oppnådde det 

man satte seg som mål for året. 

 

D-sak 04/1-11 Nasjonal digital universitetsmuseum - veien videre 

 Bakgrunn: KD ga UHR i oppdrag å legge fram en "..skisse til plan som identifiserer 

status, aktørene, omfatter organisering og ansvarsfordeling, en oppfølgingsplan og 

prosess for det videre arbeidet, herunder et ressursoverslag" for NDU. UHR ba 

UHRM om å utarbeide planen. 

  

 Siden den endelige planen ikke forelå til møtet, så ble verken "NDU – veien videre" 

eller UHR(M)s plan diskutert. 

 

 AL pekte på at det pågående arbeidet med oppfølgning av NDU-innstillingen vil 

kunne få betydelige konsekvenser for rammebetingelsene til MUSIT og at det vil 

kunne få organisasjonsmessige konsekvenser. Da er det viktig at det gis presis og 

rettidig informasjon til de ansatte i MUSIT-organisasjonen. 

 

 MH presiserte at oppdraget med å utarbeide planen var gitt til UHR av KD, og at det 

er opp til KD når, ev. om, de vil offentliggjøre planen. 

 

 Styreleder fikk i oppdrag å informere MUSIT og DUG om innholdet i planen når den 

er offentlig. 

 

V-sak 05/1-11 Handlingsplaner for 2011 
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 Handlingsplanene ble vedtatt. 

 

 Koordineringsgruppene ble bedt om å utarbeide forslag retningslinjer og kriterier for 

hva som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. Forslaget skal legges 

fram på neste styremøte. 

 

O-sak 06/1-11 Referat fra møter i koordineringsgruppene 

 Styret berømmet koordineringsgruppene for godt arbeid. Det er spesielt hyggelig å se 

at arbeidet innen naturhistorie går godt. 

 

 I tilknyting til referatet fra koordineringsgruppen for kulturhistorie poengterte EM at 

det er viktig at Riksantikvaren lager lenker til data i museenes samlingsdatabaser 

istedenfor at data (fysisk) overføres til Riksantikvaren (Askeladden). I forbindelse 

med at KD har varslet om nye krav til rapporteringer for 2011 for kulturhistorie er 

det viktig at man ikke rapporterer på enkeltgjenstandsnivå. 

 

D-sak 07/1-11 Møteplan 2011  

 17. februar i Bergen, 1100-1500 (avholdt) 

 26. mai, telefonmøte, 1000-1130 

 23. september i Oslo, NHM, 1000-1400 

 24. november, telefonmøte, 1000-1130 

 

D-sak 08/1-11 Eventuelt 

 1. Sekretariatet informerte om at Norsk kulturråd har sendt søknaden "Verdinettverk 

for kultursektoren" til Forskningsrådet. Kopi av søknaden er sendt styrets 

medlemmer. Hvis søknaden går inn, så vil MUSIT, om ønskelig, kunne bli partner i 

nettverket. 

 2. Styret tar til etterretning at Agder naturmuseum har fått observatørstatus i 

faggruppe karplanter. 

 


