Universitetet i Oslo
MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon
Referat fra møte i Felles koordineringsgruppe (FKG) 12. februar 2018.
Tilstede: Torkild Bakken (VM), Wenche Brun (AM), Asbjørn Engevik (UM), Stian Finmark (RA),
Monica Kristin Hansen (TMU), Jon Lønnve (NHM), Birgit Maixner (VM), Heini Rämä (TMU),
Jenny Smedmark (UM), og Espen Uleberg (KHM).
Andre: Susan Matland (MUSIT), og Gard Thomassen (USIT) på sak.
Møte ble avholdt som videomøte kl. 1200 – 1330.
FKG=Felles Koordineringsgruppe

01/01- 2018. Handlingsplan 2018.
Handlingsplan (HP) fra 2017 ble gjennomgått for å se hvilke arbeidsoppgaver som skal
overføres til 2018.
 MUSIT-dump (GBIF-dump), HP 2017 nr. 5.
 Oppdatere stedsregister, HP 2017 nr. 12.
Migreringsarbeid skal ses i sammenheng med arbeidsgruppen for avvikling av gamle Delphisystem.

02/01-2018. Plan for avvikling av det gamle Delphi-systemet. Arbeidsgruppe.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe på fire personer: Karstein Hårsaker, Stein Olsen (USIT),
Eirik Rindal, og Espen Uleberg.
Gruppen har oppstart snares og har frist til å avlevere en prosjektplan innen 19. mars.

03/01-2018. Felles Kvalitetssystem. Nedsettelse av flere referansegrupper
samt en orientering.



Utarbeidelse av rutiner som også omfatter skadedyr, skal behandles av
referansegruppen for Bevaring, og ikke bare av referansegruppen for Sikring.
Det var en ønske om at rutiner for å registrere og systematisere dokumentasjon fra felt
skal inn i Mottak og Aksesjons referansegruppe. Forslaget ble ikke diskuterte helt
frem til en endelig beslutning.

FKG har frist til fredag den 16. februar å melde inn navn på personer til referansegruppene.

04/01-2018. MUSIT seminar. Nedsettelse av arbeidsgruppe.
De felles koordineringsgruppene tar ansvaret for å lage program for seminaret. Til neste
møte skal det tenkes over hva som det er aktuelt å presentere/diskutere på seminaret.

06/01-2018. Eventuelt.
Neste møte blir i Oslo, uke 11.
Espen eller Jenny sender ut en Doodle for å finne en dag for møtet.
Referat 16.02.2018
Susan Matland
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