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Referat fra styremøtet i MUSIT 
 

Møtet ble avholdt på HL-senteret, Villa Grande, Huk, Oslo 11.9.2007, 11.00 – 15.00. 

 

Til stede:  

Axel Christophersen (VM)  

Egil Mikkelsen (KHM)  

Elen Roaldset (NHM) 

Ingrid B. Salvesen (UiT) 

Marit Hauan (TMU) 

Siri Jansen (BM) 

Tor Tønsberg (UiB) 

 

Jarle Ebeling (referent, DUG) 

Nils Valland (observatør, Artsdatabanken) 

 

Forfall: 

Arne Laukholm (UiO) 

Anne K. Dahl (NTNU) 

 

Referatet følger punktene på dagsorden. 

 

1. Konstituering 

Styret konstituerte seg. Sju representanter møtte og styret var dermed beslutningsdyktig. 

 

2. Valg av ordstyrer 

Siden punkt 3. ikke ble avklart i løpet av møtet, fungerte sekretæren som ordstyrer. 

 

3. Valg av styreleder 

Følgende prinsipper for styreledervervet ble drøftet (se også punkt 10. Eventuelt): 

 Styreleder bør i første periode ikke være en museumsdirektør for bl.a. å forhindre 

mulige interessekonflikter. 

 Styreledervervet bør gå på omgang mellom eierinstitusjonene. 

 Styreleder bør ideelt sett ikke komme fra Oslo. Dette for å unngå uheldig tette bånd 

mellom drift-/utviklermiljøet ved USIT, UiO, og styrets leder 

 Styret diskuterte mulige styrelederalternativer og konkluderte med at det beste for 

første styreperiode ville likevel være at Arne Laukholm, UiO ble forespurt om å bli 

styreleder for perioden fram til og med 31.12.2008. Arne Laukholm har i ettertid 

takket ja til valget (jf. e-postutveksling om saken). 

 

4. Budsjett og foreløpig regnskap for 2007 

Budsjett og regnskap ble utdelt på møtet (se vedlegg 1). Budsjettet for 2007 og 

fordelingsnøkkelen mellom universitetene ble vedtatt for 2007. For 2008 må styret se 

budsjettforslag/størrelse på budsjettet og handlingsplan for året i sammenheng. Også framtidig 

fordelingsnøkkel må vurderes på nytt.   

 

Det foreløpige regnskapet for 2007 ble tatt til etterretning.  

 

Styret understreket sin evne og vilje til å ta styring med budsjett og regnskap, og savnet en 

handlingsplan for MUSIT (se videre punkt 10. Eventuelt). 
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5. Opprettelse av koordineringsgrupper for kultur- og naturfag 

Koordineringsgrupper for de to museumsområdene opprettes omgående. Representantene for 

museene sender daglig leder for DUG navn på og e-postadresser til medlemmer til gruppene. 

Daglig leder i DUG deltar i koordineringsgruppenes arbeid, og har ansvar for å kalle inn til de 

første koordineringsgruppemøtene. Disse møtene bør foregå på samme sted og til samme tid, 

for å få til en best mulig koordinering av faglige prioriteringer. 

 

6. Status for arbeidet i Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) 

En orientering om DUG ble distribuert på møtet (se vedlegg 2). 

 

7. Orientering om nettstedet musit.uio.no 

DUG ønsker at styret, koordineringsgruppene og ansatte ved museene bruker nettestedet til å 

informere om arbeid i MUSIT og mer generelt til å promotere MUSIT. DUG vil kunne ha det 

redaksjonelle ansvaret for nettestedet. 

 

8. Prioriteringer i DUG 

Punktet ble ikke diskutert i detalj. Faglige prioritering bør diskuteres i koordineringsgruppene 

før de legges fram for styret. 

 

9. Langtidslagring av data 

I dag tas det sikkerhetskopier av museumsdatabasene i MUSIT som lagres i ti år. Styret mente 

dette neppe var nødvendig, men DUG kunne høre med Riksarkivet om de hadde noen 

synspunkter på saken. 

 

10. Tid for neste styremøte og årsmøtet 

Neste styremøte er 26. november 2007 i Tromsø. Møtet starter 11.00. Det ble diskutert om 

årsmøtet bør legges til januar (ikke mars som det står i avtalen). Budsjettfordelingen ved 

universitetene skjer i november/desember hvert år. Det vil dermed også være en fordel for 

MUSIT-organisasjon at man følger universitetenes budsjettår. Universitetene må dessuten ha 

opplysninger om forventet årskontingent for Musit senest i begynnelsen av november. Å 

fastsette årskontingenten i mars vil derfor være alt for sent i forhold til budsjettprosessene.  

 

11. Eventuelt 

Samarbeidsavtalen for MUSIT slik den foreligger i dag regulerer ikke tilfredsstillende alle 

forhold i og sider av organisasjonen. Det ble blant annet pekt på behovet for å avklare 

mandatet til koordineringsgruppene. Det kan derfor være behov for å revidere avtaleteksten 

innen utløpet av gjeldende periode, dvs. innen 31.12.2008. Representantene for UiT og TMU 

sa seg villige til å komme med et første utkast til en revidert avtaletekst. 

 

Det må også vurderes om det er behov for en egen avtale mellom MUSIT-organisasjonen 

v/styret og USIT.    

 

 

 

Oslo, 13.09.2007 

Jarle Ebeling 

Sekretær for styret for MUSIT 

 


