
 

 

Oslo, 24.4.2014 

Referat fra styremøtet i MUSIT 28.3.2014 

 
Til stede: Frode Arntsen (Bibsys), Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (sekretær), Mari 

Høgestøl (Arkeologisk museum), Tor Holmen (Uninett), Siri Jansen (Universitetsmuseet i Bergen), Fridtjof 

Mehlum (Naturhistorisk museum), Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder) og Espen Uleberg (Kulturhistorisk 

museum) 

 

 

Saksliste 

O-sak 01/1-14 Konstituering av nytt styre og presentasjon av styrets medlemmer 

 Styrets medlemmer presenterte seg og sa litt om sin bakgrunn og institusjonstilhørighet. 

  

D-sak 02/1-14 Styrets arbeidsform og oppgaver 

 Styrets viktigste oppgaver framover er å få på plass en strategi for MUSIT og å få finansiert 

omleggingen av IT-arkitekturen. Til den første oppgaven må styret ha hjelp av og få innspill 

fra koordineringsgruppene. Hele styret, innbefattet varamedlemmer, og daglig leder bør være 

med på å utforme MUSITs strategi.  

 

 Videre må styret få tydeliggjort organiseringen av MUSIT, slik at det ikke lenger hersker 

noen uklarheter rundt roller og aktører, slik evalueringen av MUSIT pekte på. Et viktig 

ansvarsområde for et styre er nettopp at virksomheten er forsvarlig organisert. 

 

D-sak 03/1-14 Oppnevning, mandat og oppgaver for koordineringsgruppene 

 Styret understreket hvor viktig koordineringsgruppene og daglig leder blir for nye MUSIT, 

ikke minst når det gjelder å holde kontakten med ledelsen og fagmiljøene ved de respektive 

museene.  

 

 Det er ikke sagt noe i MUSIT-avtalen om funksjonstiden for medlemmer i 

koordineringsgruppene. Det bør inn i vedtektene. Styret anså det som fornuftig at 

funksjonstiden følger styrets funksjonstid på tre år. 

 

 Styret oppfordret koordineringsgruppene til å invitere henholdsvis Artsdatabanken og 

Riksantikvaren til å delta som observatører i hver sin koordineringsgruppe. 

 

 Vedtak: Sekretariatet for MUSIT sender brev til museene hvor de bes om å foreslå 

medlemmer til koordineringsgruppene.  
 

D-sak 04/1-14 Utlysning av stillingen som daglig leder 

 Vedtak: Styreleder og nestleder utarbeider utlysningstekst, og kontakter UiO for å få 

avklart UiOs prosedyre for slike tilsettinger, blant annet om UiO skal være representert 

i ansettelseskomiteen. Styreleder avklarer med UiO hvem som skal fungere som daglig 

leder inntil ny daglig leder er tilsatt. 

 

D-sak 05/1-14 Oppfølging av IT-utredningen 

 Det var generelt liten tro på at f.eks. Kunnskapsdepartementet eller Forskningsrådet ville 

finansiere den typen drifts- og oppgraderingsoppgaver som det her er tale om. 

 Vedtak: Styret sender et brev til universitetene hvor man ber dem finansiere 

oppgraderingen av IT-arkitekturen i MUSIT. 
 

D-sak 06/1-14 Medlem/Verv i flere av MUSITs organer 

 Det er ikke noe formelt i vegen for at samme person kan inneha flere verv i MUSIT, men 

styret anså det som uheldig om samme person er medlem i f.eks. en koordineringsgruppe og i 

styret. Da vil man komme opp i situasjoner hvor man gir råd til seg selv. De nåværende 

lederne av koordineringsgruppene, som begge er medlemmer av styret, fortsetter dog som 

ledere for de to koordineringsgruppene inntil videre. Jf. D-sak 03/1-14 ovenfor. 

 



 

 

V-sak 07/1-14 Møtedatoer i 2014 og dato for dialogmøte med ledelsen ved museene, lederne for 

koordineringsgruppene og daglig leder 

 Vedtak: Det innkalles til et styremøte i begynnelsen av juni og et i oktober, helst i 

tilknytning til høstmøtet i UHRM, som er 16.oktober. Det vil også være hensiktsmessig å 

ha dialogmøte med museumsledelsene i tilknytning til høstmøtet i UHRM. Sekretariatet 

setter opp forslag til møtedager.  
  

D-sak 08/1-14 Eventuelt 

 Ingen saker meldt under Eventuelt. 

 

 

 

Jarle Ebeling 

referent 

 


