
 

 1 

Oslo, 4.10.2010 

Referat fra styremøtet i MUSIT 28.09.2010 
 

Magnar Antonsen (UiT), Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 

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

Johan Nærøy (AM) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

 

Henrik von Achen (UiB) og Anne K. Dahl (NTNU) hadde meldt forfall. 

 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/3-10 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.5.2010 

 Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/3-10 Regnskapsrapport 2. tertial 

 Tertialrapporten ble tatt til etterretning. Styret ønsket at budsjettet for 2011 ble lagt fram på 

neste styremøte. Det ble understreket at man må gjøre noe med den store forskjellen i antall 

timer brukt på utvikling mellom kultur- og naturhistorie (se sak 05/3). 

 

D-sak 03/3-10 Søknad til Forskningsrådet om støtte til DDAMA-prosjektet 

 Styret uttrykte bekymring for egenandelen i prosjektet, og ba om å få tilsendt budsjettet for 

prosjektet snarest. I tillegg ville styre ha den komplette søknaden tilsendt en uke før 

søknadsfristen 13. oktober. 

 

O-sak 04/3-10 Referat fra møte i koordineringsgruppen innen naturhistorie 

 Referatet ble tatt til etterretning, og styret uttrykte stor tilfredshet med arbeidet i 

koordineringsgruppen. 

 I tilknytning til punktet ”Høsting av data fra Musit-basene til Artsdatabanken” i referatet fra 

koordineringsgruppen uttrykte styret usikkerhet med hensyn på hva dette medførte. I 

forbindelse med diskusjonen rundt NDU/ Nye MUSIT vil styret komme tilbake til hva dette 

betyr, bl.a. for eierskap til samlingene. 

 

D-sak 05/3-10 Styring av applikasjonsutvikling innenfor naturhistorie 

 På bakgrunn av bl.a. tertialrapporten ble det vedtatt at NHM kunne ansette en prosjektleder 

betalt av MUSIT med ansvar for databaseutviklingsarbeidet innen naturhistorie. 

 

D-sak 06/3-10 Arbeidsdeling og mandat for "Nye MUSIT" 

 Innholdet i det utsendte sakspapiret ble diskutert, og de i styret som også er medlemmer i 

UHR M tar med seg synspunktene i sitt videre arbeid med saken.  

 

D-sak 07/3-10 Eventuelt 

 Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. 

 

 

Jarle Ebeling 

Sekretær 


