
Oslo, 3.12.2010 

Referat fra styremøtet i MUSIT 23.11.2010 
 

Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 

Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør). Karl Frafjord (TMU) møtte for Marit Hauan. 

 

Magnar Antonsen (UiT), Henrik von Achen (UiB), Marit Hauan (TMU) og Siri Jansen (BM) hadde meldt 

forfall. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/4-10 Godkjenning av referat fra styremøtet 28.9.2010 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/4-10 Budsjett for 2011 

 Saken ble behandlet etter sak 06/4-10. 

 Vedtak: Forslag til budsjett ble godkjent med de endringer som kom fram i møtet. Styret 

vil innstille overfor årsmøtet at kontingenten til MUSIT økes med 5 % for 2011. 

Styreleder gis i oppdrag om å forhandle med USIT om å få redusert lønnskostnadene 

tilstrekkelig til at budsjettet går i balanse.  

 

 Styret ønsker tertialvise regnskapsrapporter. Disse skal også inneholde de timekostnader 

som er påløpt i den aktuelle perioden. Regnskapet skal settes opp slik at det klart går fram 

hvordan totalkostnadene er fordelt mellom naturhistorie og kulturhistorie.  

 

 Budsjett for 2012 legges fram i novembermøtet i 2011. 

 

V-sak 03/4-10 Overgang til Unicode og nytt utviklingsrammeverk for DUG 

 Det ble vedtatt å utsette saken til høsten 2011 av hensyn til budsjettsituasjonen og fordi 

saken ikke var godt nok forberedt.  

 

V-sak 04/4-10 Ansettelse av prosjektleder med ansvar for databaseutviklingsarbeidet innen naturhistorie 

 Vedtak: MUSIT utlyser en stilling i 100 % øremerket naturhistorie. Stillingen lyses ut 

som midlertidig stilling for ett år, men med mulighet for forlengelse. Forlengelse er 

avhengig av at det tilføres midler fra KD til "Nye MUSIT"/ NDU i 2013. 

 

 Innholdet i stillingen defineres av koordineringsgruppen for naturhistorie og DUG. 

 

V-sak 05/4-10 Rapportering på handlingsplanen for 2010 og forslag til handlingsplan for 2011 for 

kulturhistorie 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2011 behandles på nytt i styremøtet i februar 2011. 

 

 Styret ønsker at ressursbruken i DUG knyttes opp mot målene i handlingsplanen, og at 

denne gjøres mer tilgjengelig for styrets medlemmer ved at delmålene beskrives bedre. 

Handlingsplanen skal likevel ha et overordnet preg.  Detaljerte handlingsplaner/ 

milepælsplaner utarbeides av koordineringsgruppen som styringsredskap overfor 

faggruppene. 

 

 Når det gjelder rapportene på årets handlingsplaner, så ønsker styret at det vies mer 

oppmerksomhet mot årsakene i de tilfellene der milepeler ikke blir nådd i henhold til 

planen.  

 

V-sak 06/4-10 Rapportering på handlingsplanen for 2010 og forslag til handlingsplan for 2011 for 

naturhistorie 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2011 behandles på nytt i styremøtet i februar 2011. 

 



 Se videre de generelle kommentarene som ble gitt under sak 05/4-10. 

 

D-sak 07/4-10 Handlingsplaner for flere år av gangen 

 Styret ønsker ikke at det lages flerårige handlingsplaner nå fordi det er for stor usikkerhet 

knyttet til rammebetingelsene til MUSIT. Dette vil imidlertid være aktuelt når planverk 

og kostnadsramme for Nye MUSIT/NDU blir klart. 

 

O-sak 08/4-10 Referat fra møtet i koordineringsgruppen for naturhistorie 3.11.2010 

 Styret var fornøyd med både form og innhold. 

 

D-sak 09/4-10 Møteplan 2011 

 Forslag til møteplan: 

 17. februar i Bergen, 1100-1500 

 26. mai i Oslo, NHM, 1100-1500 

 23. september, 1100-1500 (sted avhengig av UHR M-møtet den 22.9) 

 24. november, 1100-1500 (sted ikke fastsatt) 

 

D-sak 10/4-10 Eventuelt 

 Ingen saker. 

 

 

 

Jarle Ebeling 

Sekretær 

 


