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Oslo, 8.3.2013 

Referat fra styremøtet i MUSIT 21.2.2013 
 

 

Henrik von Achen (UM), Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle 

Ebeling (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (UiB), Lars Oftedal (UiO) og Pål Vegar Storeheier 

(UiT, styreleder). 

 

Styret godkjente at Mari Høgestøl møtte for Arne Johan Nærøy (AM). Susan Matland (KHM) og Nils Valland 

(Artsdatabanken) var forhindret fra å møte. 

 

Saksliste 

V-sak 01/1-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.12.2012 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/1-13 Forslag til handlingsplan for kulturhistorie for 2013 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2013 for kulturhistorie ble godkjent med forbehold om 

eventuelle endringer som følge av styrets behandling av utredningen av ny IT-arkitektur 

senere i år. Det samme forbeholdet gjelder for handlingsplanen for naturhistorie for 2013, 

som ble vedtatt på styremøtet i desember 2012. 

 

V-sak 03/1-13 Årsberetning for 2012 

 Vedtak: Årsberetning fra styret for 2012 godkjennes og oversendes årsmøtet. 

  

O-sak 04/1-13 Utredning av ny IT-arkitektur for MUSIT 

 Utredningen ble tatt til orientering. Styret vil komme tilbake til utredningen når evalueringen 

av MUSIT foreligger, slik at de to rapportene kan ses i sammenheng. 

 

O-sak 05/1-13 Evalueringen av MUSIT 

Evalueringen skal etter planen ferdigstilles 20. mai. Gruppen som foretar evalueringen er 

p.t. inne i en kartleggingsfase, hvor man bl.a. har samtaler med personer i MUSIT og ved 

museene. 

UHR M, som har bestilt evalueringen, må få tid til å behandle den, før den oversendes styret 

for MUSIT.  

 

V-sak 06/1-13 Arbeid med rangerte tiltak i et fireårsperspektiv 

Styret vedtok på sitt møte den 10. desember 2012 (V-sak 04/4-12) at koordineringsgruppene 

skulle utarbeide oversikter over rangerte tiltak med ressursforbruk i et fireårsperspektiv, som 

styret så skulle behandle på sitt styremøte 6. juni 2013. 

Tilbakemeldingene fra koordineringsgruppene på styrets vedtak er at de synes det er 

vanskelig å sette i gang dette arbeidet nå, før styret har behandlet evalueringen av MUSIT 

og IT-utredningen. Gruppene etterlyser også klarere strategiske føringer på det arbeidet de 

er satt til av styret. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra koordineringsgruppene, vedtok 

styre følgende: 

Vedtak: Styret opprettholder vedtaket fra desember 2012, men utsetter ferdigstillelsen 

av oversiktene til styremøtet 28. november 2013. Styret vil komme tilbake til 

koordineringsgruppene med avklaringer og presiseringer av vedtaket.  

 

D-sak 07/1-13 Eventuelt 

Arne B. orienterte om naturhistoriesymposiet på Tøyen torsdag 12. mars (se også e-post fra 

Arne sendt styret etter møtet). Arne oppfordret museene og MUSIT til å delta på symposiet.  

 

 

Jarle Ebeling 

referent 

 


