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Oppnevnelse av nye Koordineringsgrupper med ledere for perioden 2019 – 2021 
  
I et brev adresserte til universitetetsmuseenes daterte 01.11.2018, ba MUSIT museene å velge representanter til 

koordineringsgruppene for neste periode som gjelder fra årsmøtet 2019 til årsmøtet 2021. For noen av museene 

betyr dette at de har valgt to personer; en for naturhistorie og en for kulturhistorie.  

 

Disse personene har blitt oppnevnt av museene:  

 Kulturhistorie Naturhistorie 

Arkeologisk museum Wenche Brun  

Kulturhistorisk museum Espen Uleberg  

Naturhistorisk museum  Gunnhild Marthinsen 

Norges arktiske universitetsmuseum Monica Kristin Hansen Heini Emilia Rämä 

Universitetsmuseet i Bergen Asbjørn Engevik Jenny Smedmark 

NTNU Vitenskapsmuseet Bernt Rundberget Kristian Hassel 

 

På MUSITs årsmøte i 2015 ble vedtektene for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) forandret slik at 

oppnevnelse av medlemmer til Koordineringsgruppene nå skal følge MUSITs styreperiode (årsmøte til 

årsmøte). Det er MUSITs styret som er ansvarlig for å oppnevne to koordineringsgrupper, én for kulturhistorie 

og én for naturhistorie, inkludert ledere for perioden 2019 - 2021.  

 

På årsmøtet den 27. februar 2019 vedtok årsmøtet at det skal gjennomføres en evaluering av MUSIT-

samarbeidet. I perioden evalueringer av MUSIT gjennomføres vil organisasjonen ikke ha et fungerende styre. I 

denne perioden skal Tore Burheim (IT-direktør ved UiB) tre inn i stedet for styret i MUSIT.  

 

Daglig leder ber Tore Burheim derfor om å oppnevne de nye koordineringsgruppene, med ledere og nestledere, 

for perioden 2019 - 2021. Forslaget fra daglig leder er at Jenny Smedmark (UiB) blir oppnevnt som leder for 

koordineringsgruppe for naturhistorie, med Gunnhild Marthinsen (UiO) som nesteleder, og at Monica Kristin 

Hansen (UiT) blir oppnevnt som leder for koordineringsgruppe for kulturhistorie, med Wenche Brun (UiO) som 

nestleder.  

 

Forslag til vedtak:  

Det oppnevnes en koordineringsgruppe for naturhistorie og en for kulturhistorie for perioden 2019 - 2021. 

Jenny Smedmark blir oppnevnt som leder for koordineringsgruppe for naturhistorie med Gunnhild Marthinsen 

som nesteleder. Monica Kristin Hansen blir oppnevnt som leder for koordineringsgruppe for kulturhistorie med 

Wenche Brun som nestleder.  
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Protokollen 
12.03.2019  

Vedtak: Det oppnevnes en koordineringsgruppe for naturhistorie og en for kulturhistorie for perioden 2019 - 

2021. Jenny Smedmark blir oppnevnt som leder for koordineringsgruppe for naturhistorie med Gunnhild 

Marthinsen som nesteleder. Monica Kristin Hansen blir oppnevnt som leder for koordineringsgruppe for 

kulturhistorie med Wenche Brun som nestleder.  

 

 


