
 

 

Oslo, 16.10.2014 

Referat fra styremøtet i MUSIT 15.10.2014 

 
Møtet var tredelt: 

10.00-11.00 Forberedelse til dialogmøtet med museumsledelsene 

11.00-14.00 Dialogmøte med museene 

14.00-1600 Ordinært styremøte 

 

Til stede: Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet), Jarle Ebeling (sekretær), Siri Jansen (Universitetsmuseet 

i Bergen), Tor Holmen (Uninett) og Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder). 

 

Mari Høgestøl (Arkeologisk museum) og Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum) var forhindret fra å møte. 

 

Eirik Rindal (leder av koordineringsgruppen i naturhistorie) og Espen Uleberg (leder av koordineringsgruppen i 

kulturhistorie) deltok på forberedelsene til og i selve dialogmøtet med museumsledelsene. 

 

I dialogmøtet deltok: Henrik von Achen (Universitetsmuseet i Bergen), Torkild Bakken (NTNU 

Vitenskapsmuseet), Karl Kallhovd (Kulturhistorisk museum), Marit Hauan (Tromsø Museum – 

Universitetsmuseet), Jon Lønnve (Naturhistorisk museum), Ole Madsen (Arkeologisk museum) 

 

Saksliste 

V-sak 01/3-14 Godkjenning av referat fra møtet 13.6.2014 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

  

D-sak 02/3-14 Forberedelse til dialogmøtet 

 Styreleder presenterte og gjennomgikk punktene som ble tatt opp i dialogmøtet. 

 

D-sak 03/3-14 Oppsummering av erfaringene med dialogmøtet og videre arbeid med strategien 

De umiddelbare inntrykkene fra dialogmøtet var at dette var uhyre nyttig både for styret for 

MUSIT og for museene. Styret fikk gode og klare tilbakemeldinger på punktene det tok opp, 

ikke minst i forbindelse med arbeidet med et strategidokument for MUSIT. 

 

 Når det gjaldt høringen av strategidokumentet var det noe uenighet blant museene om det var 

museumsdirektørene eller museets representanter i koordineringsgruppene som skulle uttale 

seg på museets vegne. Museene ønsket å drøfte dette i UHR M. 

 

 Styret for MUSIT konkluderte med at man uansett ville rådføre seg med 

koordineringsgruppene angående strategidokumentet i forbindelse deres fellesmøte den 12. 

november. 

 

 Styrets nestleder innarbeider de poengene som kom i møtet i et revidert utkast til 

strategidokument, og sender det til styrets medlemmer med en kort kommentarfrist. 

 

O-sak 04/3-14 Status for ansettelse av daglig leder 

Styreleder orienterte om at det kom inn 15 søknader på stillingen, og at fire personer var tatt 

inn til intervju. Innstillingen er skrevet og kommer opp i UiOs tilsettingsråd den 24. oktober. 

 

O-sak 05/3-14 Budsjett, regnskap og prognose per 2. tertial 

 Tatt til etterretning. 

 

D-sak 06/3-14 Dato, tidspunkt og sted for neste styremøte 

 Det sendes ut et forslag til møtedatoer i uke 48 og 49. Møtet avholdes på Gardermoen. 

  

D-sak 07/3-14 Eventuelt 

 I forbindelse med initiativ til søknader om prosjekt finansiert av Forskningsrådsprosjekter ble 

det påpekt at det er universitetene som kan søke slike, ikke MUSIT, og at man bør være ute i 

god tid når man initierer slike prosjektsøknader. 


