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Referat fra styremøtet i MUSIT 11.01.2008 
 

Til stede: Axel Christophersen (VM), Anne K. Dahl (NTNU), Jarle Ebeling (MUSIT, sekretær), Marit Hauan 

(TMU), Arne Laukholm (UiO, styreleder), Egil Mikkelsen (KHM), Elen Roaldset (NHM), Ingrid B. 

Salvesen (UiT), Tor Tønsberg (UiB) og Nils Valland (Artsdatabanken, observatør). Siri Jansen (BM) meldte 

forfall. 

 

 

Saksliste 

 

V-sak 01/1-08 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.11.2007 

 Referatet ble godkjent med én endring som kom fram på møtet. 

 

O-sak 02/1-08 Avtale om kjøp av tjenester fra USIT 

 En slik avtale er avhengig av den overordnede MUSIT-avtalen (Samarbeidsavtalen av 

18.5.2007). Denne vil bli revidert mot slutten av 2008, og representantene fra UiT og 

TMU har laget og oversendt til sekretær og styreleder et første utkast til revidert 

samarbeidsavtale (jf. siste punkt under D-sak 02/02-2007). Det ble diskutert om det 

var hensiktsmessig å revidere denne avtalen tidligere enn dette, med sikte på å 

etablere en organisasjonsform som kan inngå juridisk bindende avtaler. Styret kom 

fram til at dette ikke var hensiktsmessig. 

 Siden MUSIT ikke er en organisasjon som kan inngå juridisk bindende avtaler, kan 

en avtale mellom MUSIT og USIT med fordel bygges opp rundt en tjenesteerklæring 

(Service Level Agreement). De viktigste elementene fra en vanlig avtale mellom 

juridiske enheter kan inngå, men avtalen kan av denne årsak ikke inneholde 

sanksjonselementer. Et utkast til en slik avtale vil bli utarbeidet av MUSIT og USIT i 

samarbeid, og vil bli lagt fram for styret på det neste møtet.  

 

V-sak 03/1-08 Budsjett for 2008 

 Kontingenten for 2008 foreslås uendret fra 2007.  

 Forslag til budsjett for 2008, som ble lagt fram på møtet (alternativ 2), anbefales 

overfor Årsmøtet. 

 Årsmøtet bør kunne tas som en telefonkonferanse mellom rektorene, eller 

representanter for universitetene utpekt av rektorene, så snart som mulig. 

 DUG utlyser tre stillinger for å styrke bemanningen på naturhistoriesiden, dekke opp 

for sykemeldinger og støtte opp under websatsingen. 

 Styret understreket at MUSIT ikke kunne vente økte bevilgninger i årene framover, 

og at man måtte ta hensyn til dette ved ansettelser. 

 Arbeidet med et langtidsbudsjett for MUSIT bør starte i god tid før utgangen av året. 

 

V-sak 04/1-08  Utskiftning av tjenermaskiner og lagringsløsning 

 USIT gis fullmakt til å foreta innkjøp av en ny databaseserverløsning med tilhørende 

lagringsenhet innenfor den budsjettramme som vedtas av Årsmøtet. 

 

V-sak 05/1-08 Forslag til prioriteringer og oppretting av faggrupper fra koordineringsgruppen for 

kulturhistorie 

 Forslaget ble vedtatt. 

 Styret berømmet koordineringsgruppens arbeid. 

 

D-sak 06/1-08 Forslag til samarbeidstiltak i regi av MUSIT 2008: Utvikling av nettbaserte 

brukergrensesnitt for universitetsmuseenes databaser i samarbeide med InterMedia, UiO 

 Styret ville gjerne se dette innspillet i sammenheng med webpublikasjonsløsninger 

generelt, før en eventuell beslutning om støtte til prosjektet blir vurdert. 

 Det kom forslag om at Ingvild A. burde reise rundt til de andre museene og 

presentere Åpen arkeologi-prosjektet. 
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D-sak 07/1-08 Ønske om tilgang til styrereferater fra koordineringsgruppen for kulturhistorie 

 Koordineringsgruppene for både kultur- og naturhistorie gis tilgang til styrereferater. 

 Styret får én uke på seg til å komme med kommentarer til styrereferatet etter at det 

er sendt ut. 

 

O-sak 08/1-08 Brev fra Riksarkivet som svar på henvendelse om langtidslagring av digitaliserte 

museumsdata (sak 9 på styremøtet 11.9.2007) 

 Brevet fra Riksarkivet konkluderer med at ”det blir opp til det faglige miljøet ved 

universitetsmuseene å avgjøre hvilket behov det er for å oppbevare gamle versjoner 

av databasene”. Slike behov ser ikke ut til å være tilstede. 

  

O-sak 09/1-08 Demonstrasjon av Artsdatabankens Artskart-tjeneste, MUSIT i GBIF, Åpen arkeologi og 

Medaljer i offentlige samlinger 

 JE og NV demonstrerte applikasjonene. 

 Styret ønsket seg et seminar om webpublikasjonsløsninger, og ba sekretariatet 

komme tilbake med en dato for et slikt seminar. 

 

O-sak 10/1-08 Eventuelt 

 Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 

 

Oslo, 06.01.2008 

Jarle Ebeling 

Referent 


