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Oslo, 14.12.2009 

Referat fra styremøtet i MUSIT 24.11.2009 
Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (DUG, 

sekretær), Marit Hauan (TMU), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne Bjørlykke 

(NHM) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

Anne K. Dahl (NTNU), Harald Jacobsen (AM) og Siri Jansen (BM) hadde meldt forfall. 

Espen Uleberg (KHM, leder av koordineringsgruppen innen kulturhistorie), Einar Timdal (medlem av 

koordineringsgruppen innen naturhistorie) og Øystein Wiig (leder av KE EMu-piloteringsgruppen) var til 

stede under sakene 1-4. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/4-09 Godkjenning av referat fra styremøtet 8.9.2009 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/4-09 Handlingsplanene for 2009 og 2010 innen kulturhistorie 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2010 ble vedtatt med følgende kommentarer: 

i. Handlingsplanens punkt 2.2.g, ”forbedring av tilgangsmekanismene til 

gjenstandsbasen arkeologi”, er viktig for VM, og viktigere enn f.eks. punkt 2.2.a. 

ii. Gjennomføringen av handlingsplanen er avhengig av at museene har ressurser til å 

bidra til at handlingsplanens mål oppnås. 

iii. Handlingsplanens mål 6, DDAMA, forankres faglig i styret for MUSIT. 

 

 Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet innen kulturhistorie. 

 

V-sak 03/4-09 Handlingsplanene for 2009 og 2010 innen naturhistorie 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2010 ble vedtatt med følgende kommentarer: 

 Styret uttrykte bekymring over framdriften i applikasjonsutviklingen innen naturhistorie, og 

etterlyste større interesse og entusiasme fra medlemmene i koordineringsgruppen for 

utviklingsarbeidet, og arbeidet i faggruppen for karplanter. Styret vil komme tilbake til 

saken i neste møte. 

 

 Koordineringsgruppen fikk i oppdrag å opprette en faggruppe innen sopp og en innen 

entomologi for å starte arbeidet med handlingsplanens mål 2 og 3. 

 

V-sak 04/4-09 Uttesting av KE EMu 

 Vedtak: KE EMu velges ikke som samlingsforvaltningssystem for universitetsmuseene 

  

 Leder av gruppen for uttestingen ble takket for håndtering av en vanskelig sak. 

 Som følge av vedtaket og på bakgrunn av universitetenes og UHR Ms svar på høringen om 

et Nasjonalt digitalt universitetsmuseum, må MUSIT innen neste styremøte lage et innspill 

til Kunnskapsdepartementet om videre organisering og finansiering av arbeidet med 

formidlingen av museenes samlinger. 

 

V-sak 05/4-09 Avtalen om MUSIT 

 Vedtak: Forslaget til avtaleteksten ble vedtatt med følgende endringer: 

 Artsdatabanken beholder sin observatørstatus i styret. 

 Paragraf 4, avsnitt 2, neste siste setning endres til: ”Koordineringsgruppen har ansvar for å 

foreslå faglige prioriteringer og valg, og rapporterer til daglig leder av DUG”. 

 Forslaget oversendes årsmøtet for endelig godkjenning. 

 

D-sak 06/4-09 Presentasjon av webpubliseringsløsninger for arkeologi og mynt- og medaljer 

  

V-sak 07/4-09 Budsjett for 2010 

 Vedtak: Styret gir sin tilslutning til budsjettforslaget. 

  

 Eventuelle gjenstående midler fra 2009 øremerkes websatsing i 2010. 
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D-sak 08/4-09 Eventuelt 

 Forslag til møteplan for 2010: 

 23. februar i Stavanger, 1030-1430 

 15. juni i Tromsø, 1100-1500 

 14. september i Oslo, NHM, 1030-1430 

 23. november i Trondheim, 1030-1430 

Styremøtene i MUSIT bør, så vidt mulig, holdes dagen før eller etter møtene i UHR M og 

på samme sted. 

 

 


