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Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 14. februar 2017 kl. 1500 – 1600 
 

Møtested: Videomøte 
Tid: 14. februar 2017. Kl. 1500-1540 
 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forsking  
Susan Matland, MUSIT 
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste møte: 
1. Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 27.oktober 2016 
2. MUSIT Ny IT-arkitektur; statusnotat per 24. oktober 2016 og 17. januar 2017 
3. Avslutning av piloten MUSIT Ny IT-arkitektur 
4. Orientering: Anskaffelse av interaksjonsdesigner og utvikler 
5. Orientering: Planlegging av det videre arbeidet 
6. Godkjenning av dokument «Beskrivelse av teknisk arkitektur» 
7. Til diskusjon: Videre arbeid med magasinmodul 
8. Eventuelt 
 

Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 27.oktober 2016 
Ingen kommentarer til referatet.  
Referat fra styringsgruppemøte 27.oktober 2016 godkjent. 
 
2. MUSIT Ny IT-arkitektur; statusnotat per 24. oktober 2016 og 17. januar 

2017 
Gard spurte om avtale mellom MUSIT og USIT skulle vært kommentert i notatet, for øvrig 
ingen kommentarer. Tilbakemelding var at arbeid med en avtale mellom USIT og MUSIT 
faller under MUSITs styrearbeid og ikke styringsgruppen eller prosjektet.  
Styringsgruppen tar statusnotatene til orientering.  
 
3. Avslutning av piloten MUSIT Ny IT-arkitektur 
Ingen kommentarer til sluttnotat for piloten MUSIT Ny IT-arkitektur.  
Sluttnotat for piloten MUSIT Ny IT-arkitektur godkjent, piloten MUSIT Ny IT-arkitektur 
herved avsluttet. 
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4. Orientering: Anskaffelse av interaksjonsdesigner og utvikler 
Prosjektleder orienterte om status på prosess for anskaffelse av interaksjonsdesigner og 
utvikler. 
 
5. Orientering: Planlegging av det videre arbeidet 
Prosjektleder orienterte om planleggingen av videre arbeidet med analysemodul. 
Styringsgruppen er enig i at det ikke skal utvikles ny funksjonalitet i gammelt system. Litt 
diskusjon rundt analysemodulen, det ble uttrykt noe uro i forhold til at løsningen blir for 
detaljert. 
 
6. Godkjenning av dokument «Beskrivelse av teknisk arkitektur» 
Det ble kommentert at dokumentet er i overkant teknisk for de fleste deltakerne av 
styringsgruppen, men at dokumentet er i tråd med bestilling gitt i mandat til 
planleggingsfasen. Ingen kommentarer til dokumentet utover dette.  
Beskrivelse av teknisk arkitektur godkjent. Dokumentet vil bli oversendt MUSIT styre som 
en orienteringssak. 
 
7. Til diskusjon: Videre arbeid med magasinmodul 
Styringsgruppens føring er at innspill til endringer av magasin må prioriteres strengt slik 
at videre arbeid med magasin holdes på et absolutt minimum. Støtte for å importere 
magasindata for naturhistorie prioriteres. Øvrige endringer av magasin må dokumenteres 
godt, og det må begrunnes for hvorfor prosjektet bruker tid på videreutvikling av magasin 
med tanke på at dette kan forsinke arbeidet med analysemodulen. 
 
8. Eventuelt 
Susan informerte om bruk av midler fremover. MUSIT har årsmøte 22. februar, her vil 
budsjett for 2017 bli vedtatt.  Det er mer penger i budsjettet for prosjektet enn opprinnelig 
antatt, det er derfor spørsmål om teamet skal utvides med en utvikler til, eller om kontrakt 
med utviklere skal forlenges. Prosjektgruppen må diskutere dette, deretter vil det bli meldt 
sak om dette til styringsgruppen. 
 
Det sendes ut Doodle for å finne tidspunkt til neste møte. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
17.02.2017  


