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Oslo, 19.12.2012 

Referat fra styremøtet i MUSIT 10.12.2012 
 

 

Arne Bjørlykke (NHM), Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), 

Susan Matland (KHM), Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). 

 

 

Styret godkjente at Karl Frafjord (TMU) møtte for Marit Hauan og at Mari Høgestøl (AM) møtte for Arne 

Johan Nærøy. Henrik von Achen (UM), Siri Jansen (UiB) og Lars Oftedal (UiO) var forhindret fra å møte. 

 

 

Saksliste 

V-sak 01/4-12 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.9.2012 

 Referatet ble godkjent. 

 

O-sak 02/4-12 Orienteringer om pågående evalueringer/utredinger 

 Gruppen nedsatt av UHR M som skal evaluere MUSIT hadde sitt første møte den 10.12.2012 

(etter dette styremøtet). Det var således lite å melde om gruppen. 

 Gruppen nedsatt av MUSIT for å utrede ny IT-arkitektur hadde sitt første møte 14.11.2012 

og vil i januar besøke utvalgte museer i Sverige for å innhente informasjon om pågående, 

relevante utviklingsprosjekter der. 

 

V-sak 03/4-12 Kulturhistorie: Årsrapport for 2012, forslag til handlingsplan for 2013 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 

 Styret tar den foreløpige handlingsplanen for 2013 til etterretning. Endelig handlingsplan 

behandles i neste styremøte.  

 

V-sak 04/4-12 Naturhistorie: Årsrapport for 2012, og forslag til handlingsplan for 2013 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 

 Vedtak: Handlingsplanen for 2013 ble godkjent. For å bedre kunne prioritere på tvers av 

kultur- og naturhistorie, ber styret begge koordineringsgruppene om å utarbeide hver sin 

oversikt over rangerte tiltak, der man (i) kort beskriver og begrunner viktigheten av tiltaket, 

(ii) anslår timeforbruk for både museer og Musit og (iii) foreslår i hvilken tidsperiode (hvilke 

år) tiltakene bør gjennomføres. Styret ber om at oversiktene dekker et fireårsperspektiv og at 

de skal ferdigstilles for behandling i styremøtet den 6. juni. 

  

V-sak 05/4-12 Utkast til forslag til budsjett for 2013 

 Vedtak: Forslag til budsjett ble godkjent. 

 

V-sak 06/4-12 Forlengelse av gjeldende MUSIT-avtale 

 Vedtak: Styret foreslår overfor årsmøtet at nåværende MUSIT-avtale forlenges ut 2013. 

 

V-sak 07/4-12 Heldagsseminar innen naturhistorie 

 Vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap. Midlene 

bevilges fra posten "ekstrasatsing innen naturhistorie" i MUSITs budsjett. 

 

D-sak 08/4-12 Videre arbeid i faggruppe portalisering 

 Faggruppa legges ned og styret takket gruppa for godt utført arbeid. Som ledd i oppfølgingen 

av gruppas arbeid ber styret sekretariatet om å utforme et brev som sendes hvert museum, 

der museene blir bedt om å ta stilling til om bilder man tilgjengeliggjør i MUSIT kan 

lisensieres for bruk gjennom en felles Creative Commons-lisens. Videre avklaringer rundt 

fotopolicy og ev. utvikling av egne portaler følges opp av koordineringsgruppene. 

Koordineringsgruppen innen naturhistorie vil diskutere det siste punktet om egne portaler på 

sitt seminar i februar. 
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V-sak 09/4-12 Møteplan 2013 

 Vedtak: Møteplan for 2013 blir som følger: 

 Torsdag 21. februar (regnskap og årsberetning til årsmøtet; telefonmøte) 

 Torsdag 6. juni (tertialrapport og rapportering fra koordineringsgruppene 1. halvår; fysisk 

møte ved KHM) 

 Torsdag 28. november (budsjett og handlingsplaner påfølgende år; fysisk møte ved TMU) 

 Ved behov blir det et telefonmøte torsdag 19. september. 

  

D-sak 10/4-12 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under Eventuelt. 

 

 

Jarle Ebeling 

referent 

 

 

 

 


