
 

 

Oslo, 28.9.2009 

 

Referat fra styremøtet i MUSIT 8.9.2009 
Magnar Antonsen (UiT), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 

Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (BM), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne 

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

Mari Høgestøl (AM) møtte for Harald Jacobsen (AM).  

 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/3-09 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.6.2009 

 Referatet ble godkjent. 

 

D-sak 02/3-09 NDU-utvalgets rapport og høringsuttalelsene 

 MH og AB refererte fra UHR Ms diskusjon av rapporten, og et utkast til innspill til 

høringsuttalelsen fra UHR ble delt ut på møtet. 

 Det ble påpekt en rekke svakheter og mangler ved rapporten, som gjør det vanskelig å 

komme med konkrete innspill til det foreslåtte mandatet, organisasjonsform og de 

foreslåtte styringsvirkemidlene. 

 UHR M ble oppfordret til å forsøke å få et møte med departementet i god tid før neste 

styremøte (24.11), men etter at høringsuttalelsene var kommet inn og statsbudsjettet lagt 

fram, 13. oktober, for å diskutere nærmere mandat og organisasjonsform. I denne 

sammenheng ble det understreket at UHR M, i nært samarbeid med MUSIT, må komme 

opp med konkrete forslag til alternativ organisasjonsform og mandat. 

 NV, som var medlem av utvalget som utarbeidet rapporten, deltok ikke i diskusjonen, men 

svarte på direkte spørsmål fra styrets medlemmer. 

 

O-sak 03/3-09 Uttesting av KE EMu 

 Referatet fra arbeidsgruppens møte den 26.8.2009 ble tatt til etterretning. 

 AB tar opp saken med relevante parter ved NHM, for å se om det er mulig å komme fram til 

en omforent anbefaling fra NHM. 

 

O-sak 04/3-09 Webpublisering av de arkeologiske gjenstandsbasene 

 JE presenterte Making Waves’ forslag til grafisk design og interaksjonsdesign. 

 

O-sak 05/3-09 Referat fra møte i koordineringsgruppen for driftsavtalen mellom USIT og MUSIT 

 Referatet ble tatt til etterretning. 

  

O-sak 06/3-09 Regnskap og prognose: tertialrapport 

 Regnskap og prognose ble tatt til etterretning. 

 En post ført under kurs m.m. flyttes til posten Web-publisering. 

  

D-sak 07/3-09 Eventuelt 

 AKD etterspurte hyppigere og kontekstualiserte framdriftsrapporter fra de forskjellige 

faggruppene i MUSIT. Saken tas opp på neste styremøtet, når lederne for 

koordineringsgruppene møter for å rapportere på målene i handlingsplanene. 

 AB og EM samarbeider om å velge sted for neste styremøte den 24.11. 

 

 

Jarle Ebeling 

Referent 


