
 

 

Blindern, 26.5.2011 

Referat fra styremøtet i MUSIT 26.5.2011 
 

Henrik von Achen (UiB), Arne Bjørlykke (NHM), Anne Katharine Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, 

sekretær), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne Johan Nærøy (AM), Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør) 

  

Solveig Bakken møtte for Axel Christophersen (VM). Arne C. Nilssen møtte for Marit Hauan (TMU). Siri 

Jansen (BM) og Magnar Antonsen (UiT) hadde meldt forfall. 

 

Saksliste 

V-sak 01/2-11 Godkjenning av referat fra styremøtet 17.2.2011 

 Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/2-11 Tertialrapport, 1. tertial 

 Rapporten ble tatt til etterretning. 

 

V-sak 03/2-11 Søknad fra Agder naturmuseum og botaniske hage om formell tilknytning til MUSIT 

 Vedtak: Framtidig organisering av MUSIT er under vurdering. Styret ønsker ikke å ta opp 

nye medlemmer før hovedlinjene i den nye organiseringen er avklart. Søknaden om å tas opp 

som fullt medlem fra Agder naturmuseum og botaniske hage avslås derfor, men styret vil 

stille seg velvillig til en bilateral samarbeidsavtale med UiO. Dersom en slik avtale fører til 

økte kostnader for MUSIT, skal dette fremmes som en budsjettsak. 

  

V-sak 04/2-11 Godkjenning av mandat til to nye faggrupper innen naturhistorie 

 Vedtak: Mandatene ble godkjent og gruppene opprettes. 

 Styret ber koordineringsgruppen innen naturhistorie undersøke muligheten for å opprette 

faggrupper innen bl.a. geologi. Saken fremmes på neste styremøte. 

 

V-sak 05/2-11 Forslag til retningslinjer og kriterier for hva som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte  

 Vedtak: De foreslåtte retningslinjene ble vedtatt med den endring at ordet "skjønnsmessig" i 

siste setning på side to ble strøket. Koordineringsgruppene foretar den praktiske 

oppfølgingen, og blir enige om standard timetall for deltakelse i, og ledelse av de forskjellige 

gruppene. 
 

O-sak 06/2-11 Naturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2011 og referat fra møter 

 Tatt til etterretning. 

  

O-sak 07/2-11 Kulturhistorie: Rapportering på handlingsplanen for 2010 og referat fra møte 

 Tatt til etterretning. 

 I forbindelse med koordineringsgruppens opplysning om at ansatte i bl.a. fylkeskommunal 

forvaltning har lite kunnskap om museenes databaser på nett, så ønsker styre å diskutere 

MUSITs informasjonsstrategi på neste møte. 

 

 Styret var veldig fornøyd med de framlagte rapportene fra begge koordineringsgruppene. 

 

O-sak 08/2-11 Oversikt over tilgjengeliggjorte samlinger 

 Styret ønsket å få lagt fram en statistikk på neste møte som viser webtrafikken på de 

forskjellige unimus-sidene. 

 NV orienterte om Artsdatabankens/GBIFs tilskuddsordning om midler til kvalitetssikring av 

samlingene ved museene, tilskuddene for 2011 blir delt ut 1.juni.  Han henviste samtidig til 

følgende rapport om bl.a. universitetsmuseenes betydelige bidrag til 

Artskart:http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=9165 

 

D-sak 09/2-11 Eventuelt 

 Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. 

 

http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=9165

