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Referat fra styremøtet i MUSIT 27.10.2015  
 

Møtested: Vitenskapsmuseet, Trondheim. Kl. 1430 – 1600.  
Til stede: Styret; Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål 
Vegar Storeheier (styreleder). 
MUSIT; Daglig leder Susan Matland (sekretær). 
 
 
Dialogmøte med universitetetsmuseenes direktører ble avholdt kl. 1600 – 1730.  
I dialogmøtet deltok: Henrik von Achen (Universitetsmuseet i Bergen), Reidar 
Andersen (NTNU Vitenskapsmuseet), Håkon Glørstad (Kulturhistorisk museum), Marit 
Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tone Lindheim (Naturhistorisk 
museum), Ole Madsen (Arkeologisk museum), Eirik Rindal (leder av 
koordineringsgruppen i naturhistorie) og Espen Uleberg (leder av koordineringsgruppen i 
kulturhistorie).  
 
 

Saksliste styremøte: 
 
V-sak 27/4-2015 Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 22.09.2015 
Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 22.09.2015 godkjennes.  
 
V-sak 28/4-2015 Regnskap per 2. tertial; MUSIT-Drift og IT-arkitektur 
Vedtak: Regnskap per 2. tertial godkjennes.  
 
D-sak 29/4-2015 forberedelse til dialogmøte med museumsdirektørene 
(D-sak 30/4-2015 ble tatt før D-sak 29/4-2015.)   
Styrelederen presenterte og gjennomgikk presentasjon av de punkter som skulle tas opp i 
dialogmøtet.  
 
D-sak 30/4-2015 Eventuelt 
Det ble meldt inn en sak under eventuelt: 

1. Mandat til styringsgruppe for planleggingsfasen MUSITs IT-arkitektur.  
Mandatet ble godkjent med noen få endringer. 
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Dialogmøte kl. 1600 - 1730 
Styrelederen presenterte resultat av Forprosjektet for MUSITs It-arkitektur hvor en 
samkjøring av natur og kultur er et av hovedmålene i den nye arkitekturen. Etterpå ble det 
en diskusjon om de personalressurser som MUSIT vil ha behov for fra museene i perioden 
fremover og hvor viktig dette er for at museene får den funksjonaliteten som ønskes i 
applikasjonene.  I tillegg poengterte styret at de eksisterende applikasjoner vil bli driftet 
inntil de er klare til å gradvis bli overført til den nye plattformen. Videre ble det diskutert 
tilgjengeliggjøring av materiale, samarbeid mellom andre museene og MUSIT; Primus, 
Norge Digital, internasjonalisering og presentasjon av museene.   
 
Inntrykkene fra dialogmøtet var at disse møtene er nyttige, både for styret for MUSIT og 
for museene.  
 
 
Referent: Susan Matland 
30.10.2015 
 
 


