
Oslo, 04.01.2008 

Innkalling til styremøte i MUSIT 
 

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). Møtes avholdes den 

11. januar kl. 8.30-13.00 på Vitenskapsmuseet. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/1-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.11.2007 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

O-sak 02/1-08 Avtale om kjøp av tjenester fra USIT 

 Styreleder orienterer 

 Sakspapirer: Utkast til avtale mellom USIT og universitetene (MUSIT) 

 

V-sak 03/1-08 Budsjett for 2008 

 Forslag til vedtak: Forslag til budsjett for 2008 anbefales overfor Årsmøtet. 

 Sakspapirer: Budsjett for 2008 

 

V-sak 04/1-08  Utskiftning av tjenermaskiner og lagringsløsning 

 Sakspapirer: Notat fra styreleder 

 Forslag til vedtak: USIT gis fullmakt til å foreta innkjøp av en ny databaseserverløsning 

med tilhørende lagringsenhet innenfor den budsjettramme som vedtas av Årsmøtet. 

 

V-sak 05/1-08 Forslag til prioriteringer og oppretting av faggrupper fra koordineringsgruppen for 

kulturhistorie 

 Sakspapirer: Notat til MUSITs styre fra koordineringsgruppen for kulturhistorie 

 Forslag til vedtak: Forslaget vedtas med de endringer og kommentarer som kom i møtet. 

 

D-sak 06/1-08 Forslag til samarbeidstiltak i regi av MUSIT 2008: Utvikling av nettbaserte 

brukergrensesnitt for universitetsmuseenes databaser i samarbeide med InterMedia, UiO 

 Sakspapirer: Notat fra Ingvild S. Andreassen og Egil Mikkelsen 

 EM innleder til diskusjon. 

 

D-sak 07/1-08 Ønske om tilgang til styrereferater fra koordineringsgruppen for kulturhistorie 

 JE orienterer om ønsket. 

 

O-sak 08/1-08 Brev fra Riksarkivet som svar på henvendelse om langtidslagring av digitaliserte 

museumsdata (sak 9 på styremøtet 11.9.2007) 

 Brevet er vedlagt. 

 

O-sak 09/1-08 Demonstrasjon av Artsdatabankens Artskart-tjeneste, MUSIT i GBIF, Åpen arkeologi og 

Medaljer i offentlige samlinger 

 

O-sak 10/1-08 Eventuelt 

 

 

Vedlegg: 

Budsjettforslag for 2008 (ettersendes) 

Utkast til kontrakt om kjøp av tjenester fra USIT (ettersendes) 

Notat om utskifting av tjenermaskiner og lagringsløsning (ettersendes) 

Notat til MUSITs styre fra koordineringsgruppen for kulturfag 

Forslag til samarbeidstiltak i regi av MUSIT 2008: Utvikling av nettbaserte brukergrensesnitt for 

universitetsmuseenes databaser i samarbeide med InterMedia, UiO 

Brev fra Riksarkivet angående langtidslagring (arkivering) av digitaliserte museumsdata 


