Universitetet i Oslo

Innkalling 2018

MUSIT - Universitetsmuseenes IT-organisasjon
Torkild Bakken (VM), Wenche Brun (AM), Asbjørn Engevik (UM), Stian Finmark (RA),
Monica Kristin Hansen (TMU), Jon Lønnve (NHM), Birgit Maixner (VM), Jenny Smedmark (UM)
Heini Rämä (TMU), Espen Uleberg (KHM)
Andre:
Susan Matland (MUSIT)
Eirik Rindal (NHM) vil være med under behandling av sak 09/02-2018 og 10/02-2018
Stein Olsen (USIT) og Ellen Jordal (USIT) vil være med under behandling av sak 09/02-2018 og 10/02-2018

Innkalling til Felles Koordineringsgruppemøte, 10. april kl. 1000-1500.
Møtet finner sted tirsdag den 10. april 2018, kl. 1000 – 1500 på Kulturhistorisk museum,
møterom i St. Olavsgate 29.
07/02-2018 Informasjon om styrearbeid, Dialogmøte med UiO, MUSIT
Daglig leder informerer fra siste styremøte (7. februar) og årsmøtet (27. februar), og andre MUSIT
oppgaver.

08/02-2018 Diskusjonssak – koordineringsgruppene som premissleverandør for aktiviteten i
MUSIT.
Sakspapir: Diskusjonsnotat fra Torkild Bakken.
På bakgrunn av Torkilds notat er det viktig å diskutere hvordan FKG arbeider og hvordan møtene
gjennomføres for å få til gode avgjørelser/prosesser. Bl.a. ønskes det forandring i utarbeidelse av
innkalling og sakspapirer til møtene?

Lunsj ca. kl. 1200
Kl. ca. 1230
09/02-2018 Plan for avvikling av det gamle Delphi-systemet; Rapport.
Sakspapir: Rapport fra arbeidsgruppen og diskusjons- og fremdriftsnotat.

10/02-2018 Orientering fra referansegruppe for Objekt.
Sakspapir: Siste referat fra referansegruppe for Objekt, og arbeidsdokument-kravspesifikasjon
objektmodul versjon 1.1. Muntlig orientering fra Espen Uleberg.

Pause 1400
11/02-2018 Oppfølging av Handlingsplan, 1. januar – 1. juli 2018
Sakspapir: Oppdaterte utkast til Handlingsplan 12. februar – 1. juli 2018
En oppdaterte handlingsplan på bakgrunn av innspill fra siste FKG, med forslag til personer til
arbeidsgrupper.
12/02-2018 Engasjement av produkteier etter 1. juli?
Stillingen har blitt budsjettert for ut året og styret skal ta stilling til om den skal videreføres etter 1. juli i
styremøtet den 28. juni. Det er usikkert om styre ønsker å videreføre stillingen. Det er allikevel ønskelig
med en diskusjon og anbefaling. Engasjement skal dekkes gjennom et frikjøp av en museumsansatte i
inntil 40%.
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Eirik Rindal fra Naturhistorisk museum (NHM) har vært engasjerte som produkteier for MUSIT. I
forbindelse med dette har Rindal signalisert at han ikke tror at NHM vil tillate at han forsetter i rollen.
KFG må vurdere hvem som kan overtar rollen som produkteier for MUSIT. I første omgang fra 1. juli/1.
august og ut året.
Vi må også ta stilling til om vedkommende bør ha tilhold her i Oslo på grunn av det tette samarbeid med
utviklerne på USIT som vi må ha fremover under utviklingen av objekt-modulen.
Jeg ber om at dere kom til møtet med forslag til eventuelle personer som kan gå inn å være produkteier
fra 1. juli/1. august og ut året.

13/02-2018 MUSIT seminar.
Vurdering av tema det er aktuelt å presentere og diskutere på seminaret. Det har så langt ikke kommet
inn noen innspill på aktuelt tema. Jeg ber om at dere kom til møtet med forslag på tema.

14/02-2018 Felles Kvalitetssystem. Orientering.
Sakspapir: Orienteringsnotat om hva som har blitt gjennomført mellom 31. januar og 23. mars 2018.

15/02-2018 Orientering, Utviklingsvirksomhet, kort status av hva som er gjort i tidsrommet
31. januar – 23. mars 2018
Sakspapir: Orienteringsnotat om hva som har blitt gjennomført mellom 31. januar og 23. mars 2018.

16/02-2018 Medtadata fra MUSITbasene på digitaltmuseum.no
Det er kommet en henvendelse fra KulturIT om å legge ut metadata fra MUSITbasene på
digitaltmuseum.no til KHM.
Det har tidligere (i 2017) vært et møte mellom KulturIT og MUSIT om å legge ut metadata fra
MUSITbasene. KulturIT ble informert at de måtte kontakte museene direkte med spørsmål om å legge ut
samlingsinformasjon via KulturIT – Digital museum siden det er museene som eier innhold i MUSIT og at
eventuelle avtale(r) skal inngås med museene. Det er en kostnad forbundet med en slik avtale. KulturIT
skal sende informasjon om kostnader til Espen Uleberg som ettersender det til møtet.
KHM ønske at FKS tar en diskusjon rundt saken.

17/02-2018 Bruk av MUSITs brukerloggene fra MUSIT-sidene i et forskningsprosjekt.
KHM, ved Espen Uleberg, har blitt kontaktet av et forskningsprosjekt som vil se på brukerloggen for
MUSIT-sidene. Det er ønskelig med en diskusjon om hva konsekvensen for museene/MUSIT vil være
med å si ja til en slik henvendelse.

18/02-2018 Forskningsprosjekt: Dialogic Digital Heritage: Virtual heritage collections as
inclusive public spaces in Europe, 2000‐2020
Espen Uleberg informerer.

19/02-2018 Eventuelt.
Avslutte ca. kl. 1500.
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