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Referat fra styremøtet i MUSIT 12.02.2015   20.02.2015 
 

Til stede: Solveig Bakken, Jarle Ebeling (avtroppende sekretær), Tor Holmen, Mari 
Høgestøl, Susan Matland (sekretær), Fridtjof Mehlum og Pål Vegar Storeheier 
(styreleder). 

 

Saksliste  
V-sak 01/1-15 Godkjenning av referat fra møtet 09.12.2014  
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

V-sak 02/1-15 Årsberetning for 2014  
Vedtak: Årsberetning fra styret for 2014 godkjennes med de merknader som kom fram i 
møtet og oversendes årsmøtet.  
 
V-sak 03/1-15 Regnskap for 2014 og utkast til forslag til budsjett for 2015 
Vedtak: Regnskap og forslag til budsjett godkjennes og oversendes årsmøtet.  Flere av 
postene i regnskap og budsjett må følges av et kort saksnotat i tillegg til forklarende 
noter.   
 
V-sak 04/1-15 Strategidokument for MUSIT 
Vedtak: V-sak ble omgjort til D-sak.  
Styret konkluderte med at Strategidokument hadde blitt vedtatt på styremøtet den 
09.12.2014 og at styreleder sammen med nestleder foretok de siste justeringer i 
dokumentet i tråd med diskusjonen på møtet 09.12. 2014.  
 
D-sak 05/1-15 IT-arkitekturprosjektet  
Styret ser nødvendigheten i å ta en gjennomgang av rapporten «Utredning av ny IT-
arkitektur for samlingsdatabasene utviklet og driftet i regi av MUSIT» fra 2012 med 
formål om å utarbeide en oppdatert behovsbeskrivelse for IT-arkitekturprosjektet. 
Styret besluttet derfor å gjennomføre en todelt prosess i forbindelse med prosjektet; 
bestående av et forprosjekt og et hovedprosjekt.   
 
En prosjektleder skal engasjeres til å lede forprosjektet. Styret er åpen for at MUSIT kan 
ha ulike prosjektledere i forprosjekt og hovedprosjekt.  
Nesteleder i styret, Solveig Bakken, og styremedlem Tor Holmen kontakter IT-miljøet 
ved NTNU for å få råd til å finne en prosjektleder i ett av de firmaene NTNU har 
rammeavtale med. 
 
Opprettelse av en styringsgruppe for arkitekturprosjektet ble grundig diskutert. Styret 
bestemte seg for at gruppen skal bestå av fem-seks personer; to medlemmer vil 
representere brukere ved museene – en fra kultur og en fra natur – én representant fra 
USIT, én representant fra IT-miljøet ved Universitetet i Bergen, og daglig leder for 
MUSIT. Det legges opp til å engasjere en ekstern prosjektleder som også vil fungere som 
sekretær for styringsgruppen.  
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Sekretariatet fikk i oppdrag av styret å kontakte lederne av koordineringsgruppene for å 
få dem til å foreslå kandidater som kan sitte i styringsgruppen for IT-
arkitekturprosjektet.  I tillegg skal sekretariatet sende forespørsel til IT-direktører ved 
USIT (Universitetet i Oslo) og Universitetet i Bergen om å oppnevne en person som 
kunne være medlem av styringsgruppen.  
 
Sekretariatet, med bistand fra leder, nesteleder, og styremedlem Tor Holmen, fikk i 
oppdrag av styret å lage et utkast til mandat for styringsgruppen. Første utkast skal 
være ferdig til 1. mars 2015.  
 
O-sak 06/1-15 Handlingsplan for 2015 
På siste styremøtet, den 09.12.2014 (V-sak 03/4-14 Handlingsplan for 2015), ba styret 
om at et estimat for ressursbruken i tiltakene kom på plass innen rimelig tid, ellers ville 
tiltakene automatisk falle ut av Handlingsplanen for 2015.  Jarle Ebeling har nå 
estimerte ressursbruken i de fleste av tiltakene.  
Styret bemerket at det er flere tiltak på handlingsplanen enn ressurser. Styret ønsket at 
det gjøres en prioritering som blir fulgt, men gir daglig leder rom for å gjøre eventuelle 
forandring i bruken av ressursene.  
Vedtak: Daglig leder lager en oppsummering på status for Handlingsplan for 2015 før 
hvert styremøte og legger den frem som orienteringssak i styremøtet.   
  
O-sak 07/1-15 Oppfølging av Virksomhetsanalysen 
Nestleder orienterte om hvor langt NTNU Vitenskapsmuseet har kommet i prosessen for 
å utarbeide et forslag til hvordan et felles kvalitetssystem kan skapes og etableres ved 
museene siden siste styremøtet den 09.12.2014 (D-sak 08/4-14 Eventuelt).  
 
Vitenskapsmuseet har utarbeidet et notat med forslag til et prosjektmandat som 
oversendes til UHR M i løpet av februar 2015.   
 

D-sak 08/1-15 Eventuelt 

I følge vedtektene i MUSIT er varamedlemmer til styret oppnevnt i numerisk rekkefølge. 

Dette slår uheldig ut i forbindelse med det eksterne varamedlemmet som bør være vara for 

den faste, eksterne representanten i styret.  

Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at vedtektene for MUSIT endres slik at det i neste 

styreperiode skal være personlig vara for det faste, eksterne styremedlemmet.  

 

Styret synes det kan oppstå en uheldig blanding av roller og habilitet ved at leder for 

koordineringsgruppen for kultur også er oppnevnt som varamedlem til styret.   

Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at en leder for en koordineringsgruppe ikke kan velges til 

styremedlem eller varamedlem til styret.  

 

Perioden som koordineringsgruppene og deres ledere er oppnevnt for, har aldri fått en 

tidsmessig avgrensning. Dette har medført at når en gruppe og en leder er utnevnt, så er det 

uklart hvor lang tid dette gjelder for, og de har derfor blitt værende i vervet.  

Vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at perioden som koordineringsgruppeleder og -medlem, 

følger styreperioden.  

 

Daglig leder sender ut en Doodle-lenke med forslag til møteplan ut året. Styret ønsker å møtes 

fysisk minst en gang i året. De resterende møtene kan være på video- eller telefonmøter.  

Neste styremøtet skal være en fysisk møte.  
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Daglig leder vil i samarbeid med styreleder finner en dato for årsmøtet.  

 

Varamedlemmer må få tilsendt styrepapirene samtidig som styremedlemmene.  

 

På slutten av møtet spurte styreleder hvordan det var å holde et styremøte via Adobe Connect. 

Styret var enige om at Adobe Connect fungerer bra i de fleste saker, men det er ikke så greit i 

forhold til de store diskusjonssakene.  

 

Styret takket Jarle Ebeling for det arbeidet han har tatt på seg de siste årene.  

 

 

Referent: Susan Matland 

 

 

 

 

 

 

 
 


