
 

 

 

Oslo, 3.10.2008 

Referat fra styremøtet i MUSIT 3.9.2008 
Til stede: Magnar Antonsen (UiT), Axel Christophersen (VM), Jarle Ebeling (MUSIT, sekretær), Marit Hauan 

(TMU), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Ingrid B. Salvesen (UiT), Tor Tønsberg 

(UiB) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). Fridtjof Mehlum (NHM) møtte for Elen Roaldset. 
Anne K. Dahl (NTNU), Siri Jansen (BM) og Elen Roaldset (NHM) hadde meldt forfall. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/4-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 14.5.2008 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/4-08 Avtale mellom USIT og MUSIT (jf. D-sak 02/2-08 og V-sak 02/3-08) 

 Avtalen ble godkjent med de endringer som kom fram på møtet. 

 Det legges til et eget punkt angående revisjon av avtalen i Del III, Bilag 5. Forslag til 

ordlyden til dette punktet sirkuleres og avtales per e-post blant styremedlemmene. 

 Avtalen underskrives av styreleder og IT-direktøren ved UiO. 

 

O-sak 03/4-08 Gjennomgang av halvårsregnskapet for MUSIT 

 Styret uttrykte en viss bekymring i forbindelse ubrukte midler i budsjettprognosen, 

men mente at man kunne argumentere for en viss overføring også i år, bl.a. p.g.a. av 

bemanningssituasjonen. 

 Sekretariatet meddelte at faggruppen innen webpublisering (kulturhistorie) vil komme 

med forslag til bruk av midler satt av til webpubliseringsløsninger i løpet av meget kort 

tid. Styret vil bli orientert om de forslagene webgruppen foreslår. 

 

D-sak 04/4-08 Nasjonalt digitalt universitetsmuseum – hvordan skal MUSIT forholde seg til det videre 

arbeidet 

 Styreleder orienterte om brevet fra Kunnskapsdepartementet, hvor bl.a. UHR M blir 

bedt om å komme med forslag på navn til medlemmer til utvalget som skal utrede et 

nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU). UiO har tatt et eget initiativ for å få 

styreleder for MUSIT oppvent som medlem av utvalget, sekundært som observatør i 

utvalget. 

 Styret diskuterte MUSITs websatsing i lys av et ev. kommende NDU, men mente at 

man ikke kunne legge websatsingen på is i påvente av NDU. 

 

O-sak 05/4-08 Orientering om arbeidet i faggrupper og koordineringsgruppen innen kulturhistorie 

 EM leste opp Espen Ulebergs notat om arbeidet i koordineringsgruppen innen 

kulturhistorie, og presiserte viktigheten av å ha god kommunikasjon intern ved museene 

mellom styret, koordineringsgruppene og faggruppene i MUSIT. 

 

O-sak 06/4-08 Orientering om arbeidet i fag- og koordineringsgruppen innen naturhistorie 

 Sekretariatet meldte om liten aktivitet innen disse gruppene. 

  

O-sak 07/4-08  Orientering om arbeidet innen piloteringsgruppen 

Første møte i piloteringsgruppen ble avholdt 29. august. Referatet fra møtet forlå ikke til 

styremøtet, men vedlegges dette styrereferatet. 

NHM ba styret se på muligheten for å betale lønnsutgiftene til Vidar Bakken som bistår 

MUSIT i piloteringsarbeidet. 

 

D-sak 08/4-08 Dato for, og innhold i, en fag-/temadag om webpublisering av museenes samlinger (jf. D-

sak 08/2-08 og V-sak 09/3-08) 

 Det arrangeres en temadag rundt webpublisering av MUSITs samlinger i Tromsø mandag 

27. oktober, 11.00-18.00 (ca.). I tillegg til styret og koordineringsgruppene deltar 

webgruppen innen kulturhistorie. Anne K. Dahl inviteres til å delta i utformingen av dagen. 

 



 

 

D-sak 09/4-08 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 

 

 

Vedlegg: 

Notat fra Espen Uleberg om arbeidet i koordineringsgruppen og faggruppene innen kulturhistorie. 

Referat fra møtet i piloteringsgruppen 

 

 

Oslo, 3.10.2008 

Jarle Ebeling 

Referent 


