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Oslo, 17.2.2012 

Referat fra styremøtet i MUSIT 16.2.2012 
 

Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Svein Glenndal (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), 

Arne Laukholm (UiO, styreleder), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

 

Siri Jansen (UiB) møtte for Henrik von Achen (UiB), Susan Matland møtte for Rane Willerslev (KHM), og 

Fridtjof Mehlum møtte for Arne Bjørlykke (NHM). 

 

Magnar Antonsen (UiT) og Christoffer Schander (UMiB) var forhindret fra å møte. 

 

 

Saksliste 

V-sak 01/1-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.11.2011 

 Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/1-12 Regnskap for 2011 og forslag til budsjett for 2012 

 Forslaget til budsjett godkjennes med foreslåtte endringer og oversendes årsmøtet. 

 Note 4 endres til følgende: For å sikre styring med bruken av midlene til web-satsing, må det 

foreligge styregodkjente planer med budsjett innen utgangen av juni 2012. Hvis det ikke 

skulle foreligge et tilstrekkelig godt planverk på dette tidspunktet, så fordeles midlene 

mellom kultur- og naturhistorie til andre formål. 

  

V-sak 03/1-12 Utkast til årsmøtepapirer  

 Årsberetningen for 2011 godkjennes og oversendes årsmøtet. 

 Styret var veldig godt fornøyd med arbeidet som er gjort i 2011, både av DUG, i faggruppene 

og koordineringsgruppene. 

  

O-sak 04/1-12 Ekstrasatsing i naturhistore 2011 

 Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort i ekstrasatsingen i naturhistorie. Samarbeidet 

med NTNU IT ble fremhevet som positivt, og det ble gitt ros til NTNU IT for arbeidet som 

er gjort. 

 

O-sak 05/1-12 Referat fra møter i koordineringsgruppene 

 Det er bekymring for ressurssituasjonen i DUG innenfor naturhistorie. 

 Innenfor kulturhistorie er det ønske om midler til tilsetting av konsulent for utforming av 

søknad for DDAMA-midler. AL uttrykte at det er behov for grundigere underlag før et 

vedtak kan fattes, og ba om at dette utarbeides og fremlegges for styret.  

 

D-sak 06/1-12 Eventuelt 

 AL ba om synspunkter på møteformen. AC foreslo å se på muligheten for å avholde 

videokonferanse. AL fremholdt at dette kan være vanskelig å gjennomføre med mer enn 

tre parter, og at noen da ville måtte reise, for eksempel til Oslo, Bergen og Trondheim. SG 

undersøker mulighetene for videokonferanse med flere enn tre deltakere. 

 NV gjorde oppmerksom på at fra ca 1.mars er det anledning til å søke Artsdatabanken om 

tilskudd til kvalitetssikring og tilrettelegging for å gjøre data tilgjengelig i Artskart og 

GBIFs dataportal. Søknadsrammen er 3.6 mill. kroner. Søknadsfristen er 23.mars. Dette er 

midler fra Artsdatabanken og GBIF-Norge. 

 AL informerte om at han går ut av styret, og at dette var hans siste styremøte. Styret takket 

styreleder for innsatsen og for god ledelse av styret. 

 

 

 

Svein Glenndal 

referent 

 


