
 

 

Referat fra styremøte i MUSIT 26.11.2007 
 

Saksliste 

 

V-sak 01/02 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.9.2007 

Referatet ble godkjent. 

 

D-sak 02/02 Styrets arbeidsform 

 Det avholdes fem styremøter i året (se V-sak 08/02 for møteplan for 2008). 

 En sak diskuteres på maksimum to styremøter før den vedtas. 

 Saker til møtene bør sendes sekretariatet 14 dager før møtet. 

 Sakspapirer må foreligge én uke før møtet. 

 Årsregnskap skal forligge i januar og halvårsrapporten i september 

 Avtale om kjøp av tjenester fra USIT legges fram på neste styremøte.. 

 Utkast til revidert MUSIT-avtale utarbeides av representantene for UiT og TMU, 

og legges fram på mars-møtet. 

 

O-sak 03/02 Referater fra møtene i koordinerings-gruppene 19. og 20.11 

Sakspapirer: Referater fra koordineringsgruppene 

Karl Frafjord (naturhistorie) og Roger Jørgensen (kulturhistorie) rapporterte muntlig 

fra gruppemøtene. 

Styret noterte at: 

 Anbefalingene spriker på ulike punkter, spesielt innenfor naturhistorie. 

 Web-problematikken ikke var adressert. 

 Anbefalingene må koples til kostnader og hvem som skal dekke disse. 

 Oftedal-utvalget forutsatte at det skulle ansettes en IT-medarbeider ved hver 

institusjon som har MUSIT som arbeidsområde. Dette er ikke fulgt opp. 

 

V-sak 04/02 Prognose for 2007 

Sakspapirer: Regnskap pr 31.10.07 og prognose for 2007 

Styret tok regnskapet til etterretning 

 

V-sak 05/02 Budsjett for 2008 

Sakspapirer: Budsjett for 2008 

 Budsjettet diskuteres på nytt på neste styremøte 11. januar. Styret vedtar en 

anbefaling om budsjett. Budsjettet vedtas av årsmøtet. 

 Styret ba om en fyldigere argumentasjon for det framlagte budsjettet, og at 

budsjettet koples til prioriteringer og handlingsplan. 

 Enighet om at kontingenten holdes på 2007-nivå. 

 Det var støtte til at det avsettes midler til pilotering av standardapplikasjoner. 

Saken legges fram for styret på nytt med fyldigere informasjon. 

 

V-sak 06/02 Forslag til innkjøp av ny databaseserver 

Saken utsatt til neste møte 11. januar, hvor et bedre grunnlag for en beslutning legges 

fram. 

 

D-sak 07/02 Videre arbeid med en langsiktig applikasjonsstrategi for MUSIT 

Saken fremmes som D-sak på mars- og mai-møtene. 

 

V-sak 08/02 Tid for neste styremøte og årsmøtet 

Følgende møteplan for 2008 ble vedtatt: 



 

 

 11. januar 08.30––13.00, Vitenskapsmuseet 

 4. mars 10.30––14.30, Naturhistorisk museum 

 14. mai 09.30––13.30, Bergen Museum 

 3. september, 10.30––14.30, Kulturhistorisk museum 

 28. oktober 08.30––13.00, Tromsø Museum 

 

O-sak 09/02 Eventuelt 

  Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 

 

 

Gardermoen, 11.01.2008 

Jarle Ebeling 

Referent 


