
Referat fra møte i Faggruppe foto 13. februar 2013 10:00 – 15:00 

Forskningsparken, Blindern 

 

Til stede: Jarle Ebeling (DUG, fram til lunsj), Jarle Stabell (DUG), Elisabeth J. Vogt (KHM), 

Thomas Bruen Olsen (BM), Ellen Grav Ellingsen (VM), Åge Pedersen (AM), Sveinulf 

Hegstad (TMU)  

 

1 Publisering og lisensiering 

MUSIT-styret har bedt museene om å avklare hvilke rettigheter og lisenser som skal knyttes 

til foto som skal publiseres fra samlingene. Jarle E. orienterte om Creative Commons-

lisensene. Institusjonene er på ulike nivåer i forhold til avklaring av hvilken lisensiering som 

skal velges. Det synes å være størst oppslutning om å velge strengeste lisens CC BY-NC-ND 

3.0 NO som kun tillater ikke-kommersiell bruk og ingen bearbeiding.  Det ble diskusjon om 

hva som ligger i lisensens krav om “ingen bearbeiding”. En løsning på dette er å presisere hva 

vi definerer som bearbeiding når lisensens muligheter og begrensninger skal forklares i 

portalene. 

 

2. Status milepælliste 2012 

Følgende milepæler er utført:  

2, 3, 4, 6 og 6B (vil bli implementert i løpet av et par uker) 

Milepæl 7 og 8 utgår. Endringer som ønskes gjort med portalen, må utsettes i påvente av at 

den oppgraderes med ny programvare. Nåværende Adobe Flash har kompabilitetsproblem i 

forhold til bl. a. nettbrett og smart-telefon og er på veg ut.  

Milepæl 1, 1B, 5 og 9 arbeides det fortsatt med, og disse vil bli utført i løpet av 2013. 

 

Det ble en diskusjon omkring lagring av RAW-filer i basen. Jarle E. ønsket en nærmere 

begrunnelse for ønsket i milepæl 1. 

Alle institusjonene som har ønske om å lagre RAW-filer i basen, sender en begrunnelse til 

Jarle E. på hvorfor vi ønsker det. Begrunnelsen bør inneholde om alle bilder museene tar/ har skal 

kunne lastes opp som RAW. Om man ser for seg at man kan laste opp kun RAW, og ikke TIFF. Om 

man skal gå for et standard RAW-format (DNG), osv. 
 

3. Ønske om nye milepæler 2013 

MP 1. 

Mulighet til å endre navn på fotograf i fotolista. 

Ellen utarbeider kravspesifikasjon. 

MP 2. 

Det må bli mulig å kunne bla fram og tilbake på fullformatbilder i fotobasen når det er flere 

treff i søket. 

Åge utarbeider kravspesifikasjon. 

 

MP 3. 

Det må bli mulig å overføre video og film til basen og gjøre dem søkbare. 

Sveinulf utarbeider kravspesifikasjon. 

 

Utenom dette lovte Jarle S. å utføre følgende som vedlikehold: 

Gjøre feltene Dato og Periode under Relaterte personer uvirksomme. 

 

 

 



4. Fotoportalen 
Det framkom på møtet at programvaren Adobe Flash etter hvert ikke kan brukes på annet enn 

PC, og at det i løpet av to-tre år kan bli problemer med å få portalen til i hele tatt å fungere. 

Det ble uttrykt stor bekymring for dette, og det ble presisert at det var viktig å starte prosessen 

med å få byttet programvare nå og ikke vente til siste liten slik at det ble valgt dårlige og lite 

gjennomtenkte løsninger. 

Vi skriver brev til koordineringsgruppa og ber om at oppgraderinga av Fotoportalen 

prioriteres og at prosessen starter så snart som mulig. 

Ansvar: Sveinulf 
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