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Oslo, 03.11.2008 

Referat fra styremøtet i MUSIT 28.10.2008 
 

Til stede: Magnar Antonsen (UiT), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (MUSIT, sekretær), Marit Hauan 

(TMU), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Fridjof Mehlum (NHM og NDU, observatør) Egil Mikkelsen 

(KHM), Siri Jansen (BM), Elen Roaldset (NHM, til 11.15), Tor Tønsberg (UiB) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør). Axel Christophersen (VM) hadde meldt forfall. 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/5-08 Godkjenning av referatet fra styremøtet 3.9.2008 

 Referatet ble godkjent. 

 

D-sak 02/5-08 Revisjon av samarbeidsavtalen for MUSIT 

 Sekretariatet utarbeider et utkast til ny toårsavtale.  Avtalen sirkuleres og diskuteres på 

e-post, og vedtas i styremøtet (telefonmøte) 8.12.2008. Avtalen legges fram for et 

ekstraordinært årsmøte (telefonmøte) medio desember 2008. 

 Nåværende styre oppnevnes for ytterligere to år. 

 Styringsgruppen anbefaler overfor årsmøtet at Arkeologisk museum i Stavanger og 

Universitetet i Stavanger inviteres til å delta i styret med to representanter som for de 

andre institusjonene. Kontingent-fordelingsnøkkelen mellom de fem deltakende museer 

foreslås å være: UiO 30 %, UiB og NTNU 22 % og UiT og UiS 13 %. Styringsgruppen 

anbefaler at tilskuddet fra de nåværende deltakerne i MUSIT opprettholdes på sitt 

nåværende nivå også etter at UiS eventuelt blir deltaker. Dette gir rom for å styrke 

bemanningen tilstrekkelig til å kompensere for merarbeidet etter utvidelsen.  

 Punkter som bør inn/endres i den nye avtalen: 

 Koordineringsgruppene skal rapportere til daglig leder av DUG. 

 Punktet om bakgrunn for MUSIT tas ut, og erstattes av et vedlegg som inneholder en 

oversikt over alle digitaliserte samlinger som hører inn under MUSITs 

ansvarsområde. 

 Se også styreleders oppsummering (vedlegg 1). 

  

 

V-sak 03/5-08 Antall, tidspunkt og sted for styremøter i 2009 

 Tirsdag 17. februar 11.00-16.00, Vitenskapsmuseet. Saker: Regnskap for 2008 og 

budsjett for 2009, forberedelser til årsmøtet, handlingsplaner og websatsing 

 Tirsdag 16. juni, 11.00-16.00, Arkeologisk museum i Stavanger. Saker: Regnskap, 

diskusjon av NDU-utvalgets innstilling/rapport og handlingsplaner 

 Tirsdag 8. september, 11.00-16.00, Naturhistorisk museum. Saker: Regnskap, 

handlingsplaner og websatsing 

 Tirsdag 24. november, 11.00-16.00, Bergen Museum. Saker: Regnskap for 2009, 

budsjett for 2010 og handlingsplaner 

 Lederne for koordineringsgruppene møter i styremøtene 16. juni og 24. november. Det 

tilstrebes en sosial sammenkomst i forbindelse med årets siste styremøte. 

 Se også styreleders oppsummering (vedlegg 2). 

 

 

D-sak 04/5-08 Handlingsplaner for 2009 

 Handlingsplanen for kulturhistorie ble vedtatt med det forbehold at styret får en mer 

detaljert plan innen 9.1.2009. Planen må være på en slik form at det er mulig for styret å 

kontrollere at planens mål oppfylles i løpet av året. 

 Handlingsplanen for naturhistorie ble ikke vedtatt, og koordineringsgruppen innen 

naturhistorie må presentere en ny plan innen 28.11.2008. Som for kulturhistorie gjelder 

det at planens mål må kunne etterprøves. 

 

O-sak 05/5-08 Orientering om arbeidet i piloteringsgruppen 

 Arbeidet er godt i gang, og alle datasett som skal testes er sendt over til KE Software. 

KE har utarbeidet en prosjektplan for arbeidet (se vedlegg 3). 



 

 2 

 NHM sender sekretariatet en søknad om å få dekket lønnsmidlene til Vidar Bakken i 

forbindelse med arbeidet han gjør for piloteringsgruppen. 

 

O-sak 06/5-08 Orientering om arbeidet i webgruppen innen kulturhistorie 

 Gruppen har forspurt en rekke aktører om de er interesserte i å utvikle en webportal for 

publisering av de arkeologiske gjenstandsbasene. De aktørene som har vist interesse for 

arbeidet vil få tilsendt en kravspesifikasjon, og vil få anledning til å legge inn et anbud på 

arbeidet. Gruppen vil innhente ekstern hjelp til arbeidet med kravspesifikasjon og 

gjennomføringen av anbudsrunden. 

 

D-sak 07/5-08 Oppsummering av webseminardagen: nyttig? 

 Se styreleders oppsummering (vedlegg 4) og seminarsidene på: 

  http://www.musitutv.uio.no/wiki/index.php/Seminarer. Det utarbeides et detaljert planverk 

for websatsingen, slik at man får tilstrekkelig framdrift i arbeidet. 

 

D-sak 08/5-08 Eventuelt 

 FM og NV orienterte om arbeidet i utvalget som utreder et nasjonalt digitalt 

universitetsmuseum: 

 Opplysninger om mandat, medlemmer m.v. finnes på http://digum.org/. 

 MUSIT bør følge arbeidet i utvalget særs nøye; signalene fra departementet er at de 

ønsker en tettere oppfølging av museenes digitaliseringsarbeid og at resultatene av dette 

arbeidet blir tilgjengeliggjort på nettet. 

 Utvalget skal 1. desember levere en statusrapport med innspill til statsbudsjettet for 

2010, og den endelige rapporten fra utvalget (50 – 105 sider) skal foreligge i juni 2009. 

 Utvalget skal komme med minst to forslag til rammene for et Nasjonalt digitalt 

universitetsmuseum. 

 

 

Vedlegg 

1. Lysark til D-sak 02/5-08 

2. Lysark til V-sak 03/5-08 

3. Prosjektplan til arbeidet med pilotering av KE EMu 

4. Lysark til D-sak 07/5-08 

 

http://www.musitutv.uio.no/wiki/index.php/Seminarer
http://digum.org/

