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Kristin Hansen (TMU), Jon Lønnve (NHM), Birgit Maixner (VM), Jenny Smedmark (UM), Heini Räma 

(TMU), Espen Uleberg (KHM) 

Andre: 
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Innkalling til Felles Koordineringsgruppemøte, 05. november 2018 

kl.1000-1500 
Møtet finner sted mandag 05 november 2018, kl. 1000-1500. Lokalet er rom 3514 Elektronisk 

klasserom, 3 etasje i Georg Sverdrups hus på Blindern, Universitetet i Oslo. 

https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl27/ 

http://www.admin.uio.no/ta/PDF_fra_Pythagoras_bygningsvis_public/universitetet/blindern/bl27/0

3/03.htm 

 

Orienteringssak: Statusrapport ny IT-arkitektur 

Sakspapir: Orientering ved Eirik Rindal (video) 

 Nyansettelser av utviklere 

 Hva er gjort/ hva er ferdig? Hva blir ferdig i år? Hvordan er fremdriftsplanen? 

 Veivalg:  Skal vi utvikle en fullverdig aksesjon i forbindelse med utvikling av lån, nå? Eller i 

første omgang kun jobbe det som er relevant/passer for natur i forbindelse med lån, og 

heller gjøre aksesjon for kulturhistorie ferdig senere? 

 Hva gjør vi etter entomologi? Gjøre Zoologi ferdig? Skal så palentologi/geologi følge etter 

zoologi, eller hopper vi rett til botanikk?  Dette må diksuteres. Kan dere jobbe i 

arbeidsgrupper med dette frem til neste FKG møte?  

 Prinsipiell diskusjon om vedlikehold/videreutvikling av nye moduler. Hvordan prioritere 

ønskene fra museene (eksemplifisert gjennom en forespørsler på analysemodulen). 

 

44/06-2018 Diskusjonssak: Handlingsplan 2019 

Sakspapir: Handlingsplan 2018. Utkast til handlingsplan 2019 

Eirik informerer punkter som «angår han».  

Musit-seminar: Bør seminaret evalueres? Kan en eksempelvis lage et spørreskjema til deltakere ved 

årets seminar? (Hva er bra/dårlig/tilbakemelding/ønsker de seminar hvert år?) 

 

45/06-2018 Orienteringssak: Utnevnelse av Koordineringsgruppemedlemmer i 2019 

Går ut et brev til museene fra daglig leder om dette der MUSIT ber om kandidater til utgang av 

desember. Ledere vedtas av styret. MEN: deler av styret er også til valg i 2019. Nytt styre vil ikke 

være vedtatt før etter årsmøtet 27 februar. 

Vurdering av produkteierrollen! Frist til sent desember. Hvordan vurderer koordineringsgruppene 

produkteierrollen? Skriv en kort uttalelse av hvordan dere vurderer rollen. DS-gruppe, produkteier og 

daglig leder vil skrive egne vurderinger.  

https://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl27/
http://www.admin.uio.no/ta/PDF_fra_Pythagoras_bygningsvis_public/universitetet/blindern/bl27/03/03.htm
http://www.admin.uio.no/ta/PDF_fra_Pythagoras_bygningsvis_public/universitetet/blindern/bl27/03/03.htm
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49/06-2018 Orienteringssak: Saker til UHRM-møtet 30.oktober 2018 angående MUSIT.  

To saker gikk fra MUSIT til UHRM for vurdering. Det gjelder rapport for prosjektet Felles 

kvalitetessystem for samlingsforvaltning (sak 15) og Spørsmål om opptak av nye 

instiusjoner/tilganger til MUSITs systemer (sak 16). I tillegg har UiO ved assisterende 

universitetsdirektør oversendt en sak om ønsket evaluering av MUSIT-sammarbeidet. Her fremheves 

blant annet koordineringsgruppene (sak 17).  

Lunsj ca. kl. 1200 

48/06-2018 Orienteringsak: Egen datadump til VM (kultur) 

50/06-2018 Eventuelt 

Hvordan ønsker vi å kommunisere med styret? Legge opp til et møte med «nytt» styre etter februar? 

 


