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Oslo, 12.3.2010 

Referat fra styremøtet i MUSIT 23.02.2010 
 

Henrik von Achen (UiB), Magnar Antonsen (UiT), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), Arne 

Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Arne Bjørlykke (NHM). 

 

Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Siri Jansen (BM) og Nils Valland (Artsdatabanken, 

observatør) hadde meldt forfall. 

 

Arne Johan Nærøy (konstituert museumsdirektør ved AM fra 1.3) og Mari Høgestøl (avdelingsleder, AM) var 

tilstede under hele møtet. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/1-10 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.11.2009 

 Referatet ble godkjent. 

 

D-sak 02/1-10 Innspill til KDs videre arbeid med NDU 

 Utkastet til innspillet (brevet) til KD ble diskutert, og sekretariatet ble bedt om å omarbeide 

utkastet på bakgrunn av diskusjonen i møtet. Det omarbeidede utkastet sendes ut på høring 

blant styrets medlemmer. 

 Før brevet sendes KD undersøker styreleder om man kan få til et møte med KD. Styreleder, 

daglig leder av DUG og museumsdirektørene ved KHM og NHM deltar på møtet. 

  

D-sak 03/1-10 Utfordringen med manglende framdrift innen naturhistorie  

 På bakgrunn av notatet om utfordringene som forelå til møtet, meldte AC inn følgende: 

 

 NTNU Vitenskapsmuseet finner det ikke hensiktsmessig å ansette en person med 

koordinatorfunksjon for naturhistorie i MUSIT sentralt. Det strider  

 1) imot MUSITs grunnleggende ide om en desentralisert modell for faglig utviklingsarbeid,  

 2) dessuten er vi bekymret for at for mange sentrale funksjoner blir sentralisert til Oslo. 

 

 NTNU Vitenskapsmuseet vil foreslå at  

 1) faggruppen for naturhistorie reoppnevnes, med innslag av nye (motiverte og engasjerte) 

medlemmer,  

 2) Vitenskapsmuseet ønsker fortsatt å ta ansvar for koordinatorvirksomheten på område 

naturhistorie, og vil, dersom dette er ønskelig/støttes av Styret, flytte ansvaret for 

virksomheten over på en ny person. Vi foreslår til dette Solveig Bakken. 

 

 Styret vedtok å oppnevne Solveig Bakken som ny leder av koordineringsgruppen innen 

naturhistorie. De andre museene (gjen)oppnevner sine medlemmer. I tillegg til å få nye, 

motiverte medlemmer inn i koordineringsgruppen, ønsker styret å undersøke muligheten for 

å få finansiert en midlertidig stilling i DUG med oppfølgingsansvar for 

applikasjonsutviklingen innen naturhistorie. Styret vil ha seg forelagt hvordan en slik 

stilling er tenkt finansiert i neste styremøte. 

 

O-sak 04/1-10 Sluttrapport fra webpubliseringsprosjektet 

 Rapporten ble tatt til etterretning og behørig berømmet. Styret ville at det skulle utarbeides 

lignende rapporter for prosjektene som førte til utvikling og lansering av fotoportalen 

(2008) og mynt- og medaljeportalen (2010). 

 Styret kommer tilbake til disponering av de ubrukte midlene fra 2009 som er satt av til 

webpubliseringsprosjekter i 2010 i neste styrmøte. Fram til da (juni) kan inntil 200 000 

brukes til allerede igangsatte webprosjekter.  

 

O-sak 05/1-10 Regnskap for 2009 

 Regnskapet for 2009 ble tatt til etterretning, og budsjettforslaget for 2010 ble vedtatt 

oversendt årsmøtet. 
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V-sak 06/1-10 Årsmøteberetning 2009 

 Utkastet til årsberetning med vedlegg ble godkjent og vedtatt oversendt årsmøtet. 

  

D-sak 07/1-10 Eventuelt 

 Det ble meldt inn to saker under Eventuelt: 

1. NV hadde sendt inn Artsdatabanken/GBIF-Norge sin invitasjon til å søke midler til 

kvalitetssikring/tilrettelegging av artsdata 

(http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=7225). 

2. M. Hauan ønsket å diskutere valg av fotoapplikasjon ved TMU, men dette ble det ikke 

tid til. 

 


