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Oslo, 02.04.2008 

Referat fra styremøtet i MUSIT 04.03.2008 
 

Til stede: Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (MUSIT, sekretær), Marit Hauan 

(TMU), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Elen Roaldset (NHM), Siri Jansen (BM), 

Tor Tønsberg (UiB) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). Ingrid B. Salvesen (UiT) hadde meldt 

forfall. Vegar Bakkestuen og Einar Timdal, NHM, var til stede under O-sak 07/2-08. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/2-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.1.2008 

 Referatet ble godkjent. 

 

D-sak 02/2-08 Avtale mellom USIT og MUSIT 

 Det framlagte utkastet til avtale ble gjennomgått og diskutert, og sekretariatet ble bedt om 

å innlemme endringene som kom fram på møtet, og å legge fram et endelig utkast til 

vedtak på neste styremøte. 

 

O-sak 03/2-08 Faggrupper innen naturhistorie 

 Følgende to faggrupper var foreslått opprettet innen naturhistorie: 

1. Faggruppe for utarbeidelse av databasemodell for samlingsobjekter og 

feltobservasjoner med utgangspunkt i karplantedata 

2. Faggruppe for pilotering av alternative programvareløsninger 

Faggruppen for databasemodell ble godkjent. Styret ønsket ikke at pilotering av alternative 

programvareløsningen skal organiseres som en ordinær faggruppe. I stedet ønsker styret at 

piloteringen blir organisert som en gruppe som rapporterer direkte til styret. Gruppen skal 

ha medlemmer fra alle museene. 

 

På møtet ble det også presentert forslag til følgende faggrupper innen kulturhistorie: 

1. Faggruppe for juridiske vurderinger 

2. Faggruppe for felles fotoportal 

3. Faggruppe for feltdokumentasjon 

4. Faggruppe for mynt og medaljer 

5. Faggruppe for gjenstander 

6. Faggruppe for konservering 

Opprettelsen av disse faggruppene ble ikke realitetsbehandlet på møtet. 

 

V-sak 04/2-08  Godkjenning av mandat til faggrupper innen naturhistorie 

 Mandatet for faggruppe nr. 1 innen naturhistorie ble godkjent. 

 Mandatet for faggruppe nr. 2 innen naturhistorie ble ikke godkjent, og sekretariatet ble 

bedt om å utarbeide et mandat for en faggruppe som angitt under O-sak 03/2-08. Dette 

mandatet skal foreligge til neste styremøte. 

 

O-sak 05/2-08 Orientering om arbeidet i Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) 

 Se vedlagte lysark. 

 

D-sak 06/2-08 Framtiden til Foto@rkivet ved TMU 

 I og med opprettelsen av Faggruppe for felles fotoportal innen kulturhistorie og DUGs 

fokus på arbeidet med foto, er viderføring av Foto@rkivet ved TMU sikret. 

 

O-sak 07/2-08 Orientering om og demonstrasjon av GBIF-Norge-nodens arbeid 

 Leder for GBIF-Norge, Einar Timdal, orienterte om digitaliserings- og 

publiseringsarbeidet i GBIF, og Vegar Bakkestuen viste eksempler for forskning basert på 

materialet som er publisert gjennom GBIF. 
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D-sak 08/2-08 Arbeidet med en handlingsplan for MUSIT, inkl. årets satsing på webløsninger/-

publisering 

 Se vedlagte lysark fra styreleder. 

 Sekretariatet ble bedt om å forsere arbeidet med handlingsplanen, og sende denne ut på 

høring til styremedlemmene så snart som mulig og i god tid før neste styremøte. 

 Sekretariatet ble også bedt om å starte arbeidet med å planlegge en fagdag / et dagsseminar 

rundt mulighetene og utfordringene ved webpublisering av museumsdata. 

 ”Notat om formidlingsprosjektet Åpen arkeologi og webløsninger for museenes databaser” 

fra KHM ble tatt til etterretning, men det ble ikke gjenstand for noe vedtak. 

  

 

D-sak 09/2-08 Eventuelt 

 1. Styreleder refererte fra Årsmøtet i MUSIT. Se vedlagte lysark. 

2. Styreleder orienterte om at utskifting av tjenermaskiner og lagringsløsning (V-sak 

04/1-08) kunne bli noe dyrere enn budsjettert ved innkjøp, ved at man gikk inn på en 5-års 

vedlikeholdsavtale, istedenfor 3 år, siden vedlikeholdsavtaler inngått ved innkjøp er 

betydelig billigere enn hvis de inngås i ettertid. Det foreslås at økningen i innkjøpsprisen, 

som blir på ca. 180 000 NOK, dekkes ved at man reduserer Web-satsingen med 100 000 

og de Faste og Variable driftskostnadene med 40 000 hver. 

 

 

 

Oslo, 02.04.2008 

Jarle Ebeling 

Referent 

 

 

Vedlegg: 

Lysark: Orientering om arbeidet i DUG 

Lysark: Handlingsplan for MUSIT 

Lysark: Årsmøtet for MUSIT 

 


