
Oslo, 7.5.2008 

Innkalling til styremøte i MUSIT 
Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT). 

Møtes avholdes den 14. mai kl. 9.30-13.30 i Historisk kafé, Museplass 3 (De naturhistoriske samlinger). 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/3-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 4.3.2008 

 Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

V-sak 02/3-08 Avtale mellom USIT og MUSIT 

 Forslag til vedtak: Avtalen godkjennes 

 Sakspapirer: Avtaleteksten (jf. D-sak 02/2-08) 

 

V-sak 03/3-08 Handlingsplanen for DUG for 2008 

 Forslag til vedtak: Handlingsplanen godkjennes 

 Sakspapirer: Handlingsplanen 

 

D-sak 04/3-08 Uttesting av databaseløsninger 

 AC innleder til diskusjon 

 Sakspapirer: Notat fra VM 

 

V-sak 05/3-08 Innspill til St.meld. nr. 15 – Tingenes tale 

 Forslag til vedtak: MUSIT melder inn til departementet at de ønsker å være med i utvalget 

som utreder et nasjonale digitalt universitetsmuseum 

 

V-sak 06/3-08  Mandat for pilotering av alternative samlingsforvaltningsløsninger 

 Forslag til vedtak: Mandatet godkjennes 

 Sakspapirer: Forslag til mandat 

 

V-sak 07/3-08 Databaser og applikasjoner for Teatersamlingen og Etnografisk samling, BM/DKS 

 Sakspapirer: Notat fra BM 

 Forslag til vedtak: Ønskene oversendes koordineringsgruppen for kulturhistorie med de 

føringer som kommer fram i møtet 

 

V-sak 08/3-08 Felles fotoportal for universitetsmuseene 

 Vedtak: Faggruppen innen foto og DUG gis i oppdrag å utvikle en felles fotoportal 

 Sakspapirer: Notat fra faggruppen innen foto; demonstrasjon av prototyp 

 

V-sak 09/3-08 Dato for og innhold i en fag-/temadag om webpublisering av museenes samlinger  

 Vedtak: Dato og innhold vedtas på møtet 

 

V-sak 10/3-08 Tildeling av midler til KHM og prosjektet Åpen arkeologi 

 Vedtak: Forslag til vedtak legges fram i møtet 

 Sakspapirer: Forslag til tildeling av midler 2008; saksopplysninger 

 

D-sak 11/3-08 Eventuelt 

 

 

Vedlegg: 

Utkast til avtale mellom USIT og MUSIT (ettersendes) 

Handlingsplanen for DUG for 2008 

Notat fra VM om uttesting av databaseløsninger 

Mandat for arbeidsgruppen innen pilotering av alternative samlingsforvaltningsløsninger 

Notat fra faggruppen innen foto 

Notat fra BM/DKS om ønske om databaser og applikasjoner 

Notat fra KHM om forslag til tildeling av midler 2008 

Saksopplysninger i forbindelse med notatet fra KHM 


