
 

 

Oslo, 27.02.2009 

Referat fra styremøtet i MUSIT 17.2.2009 
 

Til stede: Magnar Antonsen (UiT), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, 

sekretær), Karl Frafjord (TMU), Mari Høgestol (AmS, observatør), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil 

Mikkelsen (KHM), Elen Roaldset (NHM) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

Tor Tønsberg (UiB), Siri Jansen (BM) og Marit Hauan (TMU) meldte forfall. 

 

Konstituering av møtet: MUSIT-styret har ikke faste vararepresentanter. Karl Frafjord (TMU) ble godkjent 

som vararepresentant for Marit Hauan (TMU). Godkjenningen gjaldt dette møtet. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/1-09 Godkjenning av referat fra styremøtet 28.10.2008 

Referatet ble godkjent med følgende endring: Styremøtene 8. september og 24. november 

bytter sted, slik at det den 8.9 blir i Bergen og det den 24.11 i Oslo. 

 

V-sak 02/1-09 Regnskap for 2008 og forslag til budsjett for 2009 

Styret ga sin tilslutning til budsjettforslaget med følgende endring: 158 000 kr. overføres fra 

Web-satsingen til Pilotering av KE EMu, til dekning av delvis frikjøp av Vidar Bakken 

(NHM) i arbeidet med piloteringen i 2009. 

 

O-sak 03/1-09 Orientering om arbeidet i utvalget som utreder et nasjonalt digitalt universitetsmuseum 

 Nils V. orienterte om det pågående arbeidet, men uten å kunne si konkret om ev. foreløpige 

konklusjoner. Se for øvrig http://digum.org/. 

 Styreleder er medlem av utvalgets referansegruppe. Referansegruppen var innkalt til møtet 

med utvalget, hvor gruppen ble presentert en foreløpig innholdsfortegnelse over utvalgets 

rapport. 

 Vedlagte lysark ble presentert og diskutert i et møte styreleder og sekretær hadde med 

utvalget den 12. februar. 

 

O-sak 04/1-09 Orientering om arbeidet med anskaffelse av webpubliseringsløsning 

 Styret etterlyste et klarere mandat for prosjektgruppen som er nedsatt i forbindelse 

anskaffelsen. 

 Elen R. ble oppfordret til å finne er person med naturfaglig kompetanse som kunne inngå i 

faggruppe web, som er identisk med prosjektgruppen. 

  

O-sak 05/1-09 Orientering om arbeidet i piloteringsgruppen 

 Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

O-sak 06/1-09 Tid for årsmøtet 2009 

 Årsmøtet for MUSIT avholdes fredag 27. februar 14.00-14.30 som et telefonmøte. 

 

D-sak 07/1-09 Eventuelt 

 Det ble tatt opp tre saker under Eventuelt: 

1. Siden MUSIT-avtalen ikke sier noe om vararepresentasjon til styret, ble man enige om 

at styret oppnevner eventuelle vararepresentanter ved starten av styremøtet, og at 

oppnevningen gjelder for det aktuelle møtet. 

2. Sekretariatet fikk i oppdrag å sende inn to prosjektskisser under NFR-satsingen 

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.  

3. VM foreslo at det ble opprettet en faggruppe innen topografisk arkiv. Dette ble vedtatt, 

og Axel C. og Egil M. fikk i oppdrag å utarbeide forslag til mandat for faggruppen. 

 

 

Vedlegg: 

Lysarkene som ble presentert for NDU-utvalget 

 


