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Oslo, 25.10.2013 

Referat fra styremøtet i MUSIT 19.9.2013 
 

Til stede: Henrik von Achen (UM), Arne Bjørlykke (NHM), Anne K. Dahl (NTNU, til 1400), Jarle Ebeling 

(DUG, sekretær), Siri Jansen (UiB), Karl Kallhovd (KHM), Arne Johan Nerøy (AM), Pål Vegar Storeheier 

(UiT, styreleder, fra 1300) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

 

Styret godkjente at Solveig Bakken møtte for Reidar Andersen (VM), at Thomas Evensen møtte for Lars 

Oftedal (UiO), og at Inger Storli møtte for Marit Hauan (TMU). Henrik von Achen fungerte som møteleder 

fram til 1300. 

 

På grunn av flyforsinkelser ble sak 01, 03, 04 og 05/3-13 tatt før V-sak 02/13.  

 

Saksliste 

V-sak 01/3-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 6.6.2013 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/3-13 Ny avtale og nye vedtekter for MUSIT 

Styret hadde en grundig diskusjon omkring de tre forslagene til styresammensetning som 

Arbeidsutvalget hadde kommet fram til, og som ble sendt styrets medlemmer i en e-post 2. 

september, nemlig: 

 

1. et såkalt "kompetansebasert" styre utpekt av årsmøtet, 

2. et såkalt "museumsbasert" styret, hvor alle museene var representerte, og 

3. en hybridvariant bestående av fem medlemmer, hvor museene hadde tre av 

medlemmene. 

 

Det var generell enighet om at man ville ha et mindre styre på 5-7 personer og at styret 

måtte dekke forskjellige typer kompetanse, ikke minst museal kompetanse. Det ble også 

påpekt at man måtte se alle nivåene i MUSIT i sammenheng, dvs. koordineringsgruppene, 

styret, årsmøtet og daglig leder, og at det ikke nødvendigvis var slik at alle typer 

kompetanse måtte finnes på alle nivåer. Det ble imidlertid understreket at daglig leder burde 

ha IT-kompetanse. 

 

Et forslag om å ha et "museumsbasert" styre med ekstern styreleder ble nedstemt mot 

stemmene til KHM og NHM (6 mot 2). 

 

Styret gikk inn for å foreslå overfor årsmøtet at man valgte hybridvarianten, men med 

følgende endringer: 

 

 at styreleder er universitetsekstern 

 at styret utpekes av årsmøtet etter forslag fra en valgkomité; tre av styrets medlemmer 

skal ha museumstilhørighet  

 at hver medlemsinstitusjon møter med inntil to representanter i årsmøtet 

 

Av andre substansielle forslag til endringer av avtaletekst og vedtekter så styret det som 

formålstjenlig at stillingen som daglig leder- er en åremålsstilling, og at avtalen skal 

revideres etter to styreperioder. Opprettelse av en åremålsstilling må godkjennes av FAD 

etter søknad fra UiO. UiO som vertsinstitusjon må ta stilling til om de ønsker en 

åremålsstilling. 

 

Det ble videre poengtert at MUSIT må få på plass en utviklingsavtale og en avtale om 

administrative tjenester med USIT i tillegg til en driftsavtale. 

 

Vedtak: 
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Avtaletekst og vedtekter oppdateres med de endringer som kom fram i møtet 

og oversendes årsmøtet med forslag om at de godkjennes av de samarbeidende 

institusjoner. 

 

Styret tilråder at avtaletekst og vedtekter tas opp i et ekstraordinært årsmøte, 

og dette gjennomføres som et fysisk møte. 
 

 

D-sak 03/3-13 Oppfølging av vedtak i V-sak 03/2-13 om arbeid med virksomhetsanalysen 

 Etter en inngående diskusjon av saken, og for ikke å miste ytterligere tid med tanke på å 

komme i gang med virksomhetsanalysen besluttet styret følgende: 

 

 Sekretariatet for MUSIT og lederne for koordineringsgruppene utarbeider et 

saksframlegg til styrets møte i november med forslag til: 

1. Mandat for arbeidet med virksomhetsanalysen 

2. Prosessledelse og prosessleder for arbeidet 

3. Økonomisk ramme for arbeidet 

 

 Det ble påpekt at arbeidet burde være avsluttet innen 1. april 2014. Det enkelte museum ble 

oppfordret til å initiere interne prosesser som kunne danne grunnlag for og spille inn i den 

overordnede virksomhetsanalysen. 

  

O-sak 04/3-13 Tertialrapporter 

 Tatt til orientering. 

  

D-sak 05/3-13 Eventuelt 

 AB opplyste om at de var godt i gang med massedigitalisering av herbarieark etter å ha 

inngått en avtale med Digitarium (http://digitarium.fi/en) i Joensuu. Ca. 33 000 ark er 

allerede digitalisert. Målet er å få digitalisert 167 000 ark. Digitarium har inngått en avtale 

med DigForsk (http://www.digforsk.uio.no/ ) om transkribering av etikettene på 

herbariearkene. AB oppfordret andre museer til å ta kontakt, hvis de var interesserte i å 

foreta tilsvarende digitalisering av sine samlinger. 
 

 

Jarle Ebeling 

referent 

 

http://digitarium.fi/en

