
 

 

Oslo, 25.06.2009 

Referat fra styremøtet i MUSIT 16.6.2009 
Til stede per video og telefon: Magnar Antonsen (UiT), Solveig Bakken (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle 

Ebeling (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), Mari Høgestol (AM, observatør), Harald Jacobsen (AM, 

observatør), Siri Jansen (BM), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Elen Roaldset 

(NHM) og Tor Tønsberg (UiB). Nils Valland (Artsdatabanken, observatør) kom ikke gjennom på telefon. 

Ressursdirektør John B. Møst (UiS) var tilstede under sak 02/02.  

 

Saksliste 

 

V-sak 01/2-09 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.2.2009 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/2-09 Notat fra AM/UiS vedrørende deleierskap i MUSIT 

Vedtak: UiS tas opp som fullverdig medlem av MUSIT fra 1.7.2009. Kontingenten for 2009 

settes til 6 % av samlet innbetaling fra de andre universitetene og AM/UiS belastes for en 

halvårsvirkning (1.7.-31.12.2009). Dette utgjør 220 000 NOK. Den fordelingsnøkkelen som 

legges til grunn her, har ingen presedens for senere år. Den vil bli gjenstand for revisjon i 

forbindelse med budsjettåret 2010, og ny fordelingsnøkkel vil bli fremmet for vedtak av 

årsmøtet i MUSIT i 2010. 

 

D-sak 03/2-09 NDU-utvalgets rapport: utforming og koordinering av høringsuttalelser 

Vedtak: Realitetsbehandlingen av saken ble utsatt til styremøtet 8. september. Styreleder 

avklarer med departementet om høringsfristen for rapporten kan utsettes til medio oktober 

2009. 

 

O-sak 04/2-09 Regnskap og prognose for 2009 

 Vedtak: Regnskap og prognose ble tatt til etterretning. 

 

O-sak 05/2-09 Rapportering på handlingsplaner 

Rapporten fra kulturhistorie ble godt mottatt, og det ble uttrykt tilfredshet med gruppens 

arbeid. 

Rapporten fra naturhistorie ble tatt til etterretning. Man kunne ønske at den var litt mer 

detaljert og spesifikk. 

Rapporten fra piloteringsgruppen ble tatt til etterretning. VM uttrykte bekymring for 

konklusjonen i den kommende rapporten om uttestingen av KE EMu. VM ble oppfordret til 

å konkretisere sine bekymringer, og sende dem til piloteringsgruppen med kopi til styret. 

 

V-sak 06/2-09 Godkjenning av mandat for faggrupper innen topografisk arkiv og feltdokumentasjon 

 Vedtak: Mandatene godkjennes med følgende endring i mandatet til Faggruppe topografisk 

arkiv: Andre setning endres fra Den skal ta stilling til hvilket materiale som skal være 

med i det digitale arkivet. til Den skal komme med anbefaling til hvilket materiale 

som skal være med i det digitale arkivet. 
  

D-sak 07/2-09 Rapport fra faggruppen juridiske vurderinger 

Vedtak: Rapporten tas til etterretning, og styret vil komme tilbake til rapporten i forbindelse 

med diskusjonen av NDU-rapporten. Faggruppens oppgaver vil i forlengelsen av NDU-

prosessen bli overtatt av andre fora, og den legges derfor ned. Styret takker faggruppen for 

godt utført arbeid. 

 

D-sak 08/2-09 Eventuelt 

Vedtak: Formen på styremøtet, det var et kombinert video- og telefonmøte, var ikke 

tilfredsstillende, i og med at det var problemer med å få koplet telefondeltakerne opp, og at 

videolinja til UiO stadig falt ned under møtet. Hvis ikke videokonferanseformatet fungerer, 

bør man vurdere telefonmøter ved lignende anledninger i framtiden. Neste styremøte 

avholdes som avtalt 8. september, 11.00-16.00, i Bergen. 

 


