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Oslo, 6.12.2013 

Referat fra styremøtet i MUSIT 28.11.2013 

 
Til stede: Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (DUG, sekretær), Marit Hauan (TMU), Siri Jansen (UiB), Lars 

Oftedal (UiO) og Pål Vegar Storeheier (UiT, styreleder). Styret godkjente at Solveig Bakken møtte for Reidar 

Andersen (VM) og at Espen Uleberg møtte for Karl Kallhovd (KHM) 

 

Forfall: Henrik von Achen (UM), Arne Bjørlykke (NHM), Arne Johan Nærøy (AM) og Nils Valland 

(Artsdatabanken, observatør) 

 

Saksliste 

V-sak 01/4-13 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.9.2013 

 Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

V-sak 02/4-13 Organisering av og mandat og budsjett for arbeidet med virksomhetsanalysen 

På oppfordring fra styret og på bakgrunn av saksdokumentene redegjorde Solveig Bakken for 

arbeidet med mandat og budsjett for virksomhetsanalysen med fokus på organisering av 

arbeidet, rollen til styringsgruppen og bakgrunnen for enkeltpostene i budsjettet. 

  

Vedtak: Det framlagte mandatet og budsjettet for arbeidet godkjennes med de 

merknader som kom fram i møtet. Styret ber om at arbeidet settes i gang så snart det 

lar seg praktisk gjøre. 

 

V-sak 03/4-13 Heldagsseminar innen naturhistorie 

Vedtak: Styret bevilger kr. 75 000 til et heldagsseminar innen naturvitenskap i 2014. 

Midlene tas fra ikke disponerte midler på 2013-budsjettet. 
 

V-sak 04/4-13 Arbeid med ny IT-arkitektur 

 Vedtak: DUG får anledning til å benytte inntil 1 årsverk utvikling i 2014 for å 

konvertere databaser og applikasjoner fra ISO 8859-1 til Unicode (UTF-8). 
 

V-sak 05/4-13 Kulturhistorie: Årsrapport for 2013, forslag til handlingsplan for 2014 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 

 

 Vedtak: 

1. Styret berømmer koordineringsgruppen for årsrapporten og arbeidet med 

handlingsplanen. 

2. Handlingsplanen for 2014 godkjennes. 

3. Styret ber koordineringsgruppen sikre at målene i handlingsplanen gjennomføres i 

den rekkefølgen de er prioritert. 

 

V-sak 06/4-13 Naturhistorie: Årsrapport for 2013, og forslag til handlingsplan for 2014 og referat fra siste 

møte i koordineringsgruppa 

  

 Vedtak: 

1. Styret berømmer koordineringsgruppen for årsrapporten og arbeidet med 

handlingsplanen. 

2. Handlingsplanen for 2014 godkjennes. 

3. Styret ber museene sette av tilstrekkelige ressurser til riktig tid i 

utviklingsprosjektene. 

  

V-sak 07/4-13 Budsjett og prognose for 2013, regnskap per 31. oktober 2013 og utkast til forslag til budsjett 

for 2014 

 Styret diskuterte prognosen for 2013 og påpekte det uheldige i at det også i år står igjen en del 

ubrukte midler på slutten av året. På denne bakgrunn vedtok man å gjøre plass til et halvt 

årsverk for en daglig leder innenfor budsjettrammene for 2014. Ved å foreslå å sette av 
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midler til daglig leder vil styret vise viktigheten overfor årsmøtet av at man etterstreber å 

etterkomme anbefalingene i evalueringen av MUSIT og forslaget til ny avtaletekst. 

 

 Vedtak: Forslaget til budsjett for 2014 godkjennes med de merknader som kom fram i 

møtet, og oversendes årsmøtet. 
 

D-sak 08/4-13 Eventuelt 

 Marit Hauan og Pål Vegar Storeheier rapporterte fra siste møtet i UHR M, hvor evalueringen 

av MUSIT ble diskutert. UHR M var blitt kjent med behandlingen av evalueringen i MUSIT 

sitt styre, og hadde tatt evalueringen til etterretning. 

 

 Styret diskuterte det kommende årsmøtet i MUSIT og utfordringen med å ha et relativt lite 

styre, hvor ikke alle museene kan få plass, og forankringen av utviklingsprosjektene i MUSIT 

i museene. En mulig måte å møte denne utfordringen på kunne være innføre faste dialogmøter 

mellom styret, koordineringsgruppene og ledelsen ved museene. 

 

 

 

Jarle Ebeling 

referent 

 


