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Det arbeides i disse ukene intenst fra UiBs side for å få på plass en prosjektorganisasjon for 
utstillingene i Museplassen 3 midt/nord. Fra vår side jobbes det også intenst med å få ferdig 
den presentasjon av utstillingsprosjektet som skal kunne presenteres for en ny styrings-
gruppe. Her er det jo vår prosjektleder, Paul Amble, som fører den i pennen. Neste uke blir 
det ellers drøftinger innen UHRM i Trondheim, og i tillegg drøfting av MUSIT. 

Onsdag den 21. Oktober ble det gjennomført et vellykket dialogmøte med Kunnskapsde-
partementet om Universitetsmuseet i Bergen. Jeg tror det gikk bra, KD virket godt fornøyd 
med hva de fikk å høre når det gjelder integrasjon i UiB generelt, samt UMs forskning, 
forvaltning og formidling. Vi fremmet forslag om MVA-fritak også for universitetsmuseene, 
og om grep for å dekke kostnadene ved den offentlige myndighetsutøvelse på grunnlag av 
Lov om kulturminner som ikke kan faktureres noen tiltakshaver. Dessuten om en særlig 
skjøtselsplan for de gamle universitetene og deres portefølje av historiske og fredede bygg. 
Man vil fra KDs side ta med seg spørsmålet om MVA, det samme gjelder kostnader ved 
utgravningsvirksomheten som ikke kan faktureres. Spørsmålet om skjøtselsplan vil vel 
neppe bli realitetsbehandlet med det første. KD ga vel nokså klart uttrykk for at Universi-
tetsmuseet og UiB kom godt fra møtet! Og også de hadde fått med seg pop-up utstillingen 
på Lagunen!
 
Vi har så vidt sammen med rektoratet innledet en refleksjon omkring den rollen UM event-
uelt kunne spille når det gjelder etter- og videreutdanningstiltak. Jeg vil be dere alle overveie 
hvilke kurs vi evt. kunne gi innen EVU.
 
Neste uke er det UHRM-møte i Trondheim der universitetsmuseenes direktører og sty-
reledere drøfter spørsmål av betydning for alle museene. Dessuten blir det en drøfting 
omkring MUSIT.
 
Og så må jeg si at jeg fikk anledning til å se Kew Gardens i London, både hagene, butikkene, 
spisestedene og de små museer/hus/templer. Det var storslått - større enn hos oss, men like 
fullt kom jeg til å tenke på våre folk knyttet til hagene og den store jobb de gjør på så mange 
måter, både når det gjelder å stelle pent med plantene og formidle kunnskap om dem. Siden 
sørfløyen ble åpnet 2. september i år opplever vi jo at Musehagen - og museet - står enda 
mer sentralt i folks bevissthet, og at det er fler folk der. Selv om det selvsagt gir oss noen 
utfordringer, er det jo svært gledelig.

FRA TOPPEN!
23 oktober 2015
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NYHETER

NYTT DESIGN PÅ NETTSIDER

UiB lanserer nytt design på sine 
nettsider i høst. Det vil fortsatt 
være samme redigeringsløsning 
som tidligere. Webgruppen ved 
museet vil arbeide videre med 
denne saken sammen med web-
gruppen ved Kommunikasjon-
savdelingen som er ansvarlig for 
prosjektet. Bildet viser eksempel på 
det nye designet.

FLYTTEFEST!

Minner om at vi alle er invitert til 
fest sammen med Flytteprosjek-
tet 
13 november kl 19 i Knut Fægris 
Hus!

Flyttingen ut fra MP3 går mot slut-
ten nå etter et stort prosjekt med 
masse logistikk, arbeid med in-
formasjonsinnhenting, dokumen-
tering osv. Et viktig prosjekt for 
oss alle ved museet er i ferd med å 
komme i havn!
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PREPARERINGSLABORATORIET (POLLEN) VIL BLI REPARERT
Etter flere lange perioder med stengt prepareringslaboratorium da kravene til flussyrebe-
handling ikke har vært tilfredsstilt, er det nå bestemt at de bygningstekniske forholdene skal 
ordnes. Arbeidet vil starte innen et par uker. Pollenmiljøet har blitt forsinket i alle sine prosjekt 
det siste året og vi er svært glade for denne nyheten! 

MAGASIN I TILFLUKTSROMMET
Det er nå kommet pristilbud på innredning av magasinet i tilfluktsrommet i realfagbygget. 
Dette var tidligere magasin for Avdeling for kulturhistorie. Kultur har, med unntak av pelssam-
lingen, flyttet til Hansahallene. Osteologi og paleobotanikk skal inn i disse arealene og det ser 
nå ut som vi kan få alt på plass før jul. Med det vil enda et prosjekt for bedring av våre magasin-
forhold være gjennomført! 

OM VOSSAKVANN OG POTETER
Søndagens utgave av Naturens verden den 5 november var museet igjen med fra Botanisk 
hage.  Ca 11 min ut i sendingen snakker Harald Mæland og Gustav Flatabø om poteter og etter 
30 min kommer Heidi og snakker om vossakvann. Flott formidlingsbidrag fra UM!

Det kan høres på nettradio og ligger på   https://radio.nrk.no/serie/naturens-verden 
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PUBLIKASJON FRA UTMARKSNETTVERKET

“EXPLOITATION OF OUTFIELD RESOURCES”
Universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø har i perioden 2011–
2015 hatt et felles forskningsprosjekt «Forskning i fellesskap», finansiert av Norges Forsk-
ningsråd. Innenfor prosjektet har Universitetsmuseet i Bergen vært ansvarlig for delnettverket 
«Utmarksarkeologi i Norge». Nettverkets målsetting var å belyse utvalgte sider ved utnyttelsen 
av utmarksressursene i et langt tidsperspektiv, med hovedvekt på villrein, jernutvinning, kleber-
steinsdrift og beitebruk. Som resultat er boken “Exploitation of outfield resources” nå publisert. 
Beate Helle har stått for layout og oppsett og ni forfattere er fra Universitetsmuseet i Bergen: 

Svein Indrelid: Medieval reindeer trapping at the Hardangervidda mountain plateau
 
Knut H. Røed & Gitte Hansen: DNA from ancient reindeer antler as marker for transport 
routes and movement of craftspeople, raw material and products in medieval Scandinavia
 
Liselotte M. Takken Beijersbergen: The medieval reindeer population (Rangifer tarandus) from 
the high mountain plateau Hardangervidda, Southern Norway: work in progress
 
Alf Tore Hommedal: From collection to quarry - Lyse Abbey’s role as soapstone supplier in the 
Middle Ages
 
Øystein J. Jansen: Provenancing soapstone – experiences from different geochemical methods
 
Kathrine Stene: Resource exploitation and settlement in mountain areas in Southern Norway 
during the Early Iron Age – an altered perception of landscape and landscape use?
 
Trond Klungseth Lødøen: Contextualizing cup marks: An approach for a better dating and 
understanding of their meaning and function
 
Anne Karin Hufthammer: Osteological assemblages from rock shelters as source data for sub-
sistence from Bronze Age to the Middle Ages in Western Norway
 
Kari Loe Hjelle: Open landscapes and the use of outfield resources through time – methodolog-
ical aspects and potential of pollen analysis

Publikasjonen vil bli tilgjengelig digitalt på BORA, UiB: http://hdl.handle.net/1956/10072

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
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SAMARBEID MELLOM UB OG KULTUR
Et utvalg er nedsatt for å vurdere samarbeid mellom UB og UM, bestående av Karin Rydving (UB, 
leder), Bjørn Bagge, Asbjørn Engevik og Sæbjørg Walaker Nordeide. Målsetningen er å lage en 
samarbeidsavtale. 

EVALUERING AV HUMANIORA
Humaniora skal evalueres 2015-2017. For UM gjelder det  alle som publiserer i humanistiske 
tidsskrift, midlertidig eller fast ansatt per 1/10-2015. Oppstartmøte i Oslo 26.oktober. 

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

GJENSTANDER FLYTTES FRA HS10 

Vi er endelig i gang med å flytte HS10 5. etg.! 
Alexandra Bøhme og Soraya Rodrigues job-
ber med fullt beskyttelsesantrekk inklusive 
støvmasker, og første flytting vil gå mandag 
den 26. oktober kl 8:30: 7 paller med gjen-
stander i esker og 4 løse kirkedører går da til 
fryser.

NORSK-TSJEKKISK FORSKNINGS-
PROSJEKT MED WORKSHOP I BERGEN

Prosjektet HACIER (Human, Agricultural, and 
Climatic Impact on Ecological Rules: macroe-
cological analysis of paleo-biological datasets) 
er finansiert gjennom EEA - Norway Grants 
for bilateralt forskningssamarbeid mellom 
Tsjekkia og Norge http://ecology.cts.cuni.cz/. 
Universitetsmuseet er partner i prosjektet som 
varer frem til 2017. Både arkeologer – Trond 
Lødøen og Sæbjørg Nordeide, og paleobotan-
ikere – Ingvild Mehl og Kari Hjelle, deltar i 
prosjektet og stod for en vellykket workshope i 
Bergen 30.9.–1.10. 



6

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

NYE UTSTILLINGER

FORSKNING I FELLESSKAP, DELPROSKET FORMIDLING

I 2012 ble det etablert et formidlingssamarbeid mellom universitetsmuseene som hadde utspring i forsk-
ningssamarbeidet Forskning i felleskap. Museene fikk tildelt midler fra Norges Forskningsråd for å arbei-
de med institusjonenes formidlingsmetodikk, samarbeidsformer og faginnhold.  Prosjketet går ut 2015 
og vi er nå i avslutningsfasen. I Bergen har vi så langt satt opp to utstillinger i dette samarbeidet. Det er 
“Inntrykk fra koloniene” og “Pop-up 2015-2018”. Vi har arrangert en workshop selv og deltatt på to andre. 

Vi skal i løpet av 2016 sette opp en tredje utstilling bassert på de erfaringene vi har gjort oss så langt i 
prosessen. Det skal være et samarbeid mellom Formidling, Kultur og Natur der vi skal arbeide med tema 
kolonisering og bruke materialet fra hagene våre og fra vikingtid og middelalder. 
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GAMLE UTSTILLINGER

Vi står foran rehabilitering 
av MP3 og nye utsillinger på 
HS10. Her er noen bilder til 
minnet fra utstillinger som 
nå er borte.

Fra filmen “Bergen Museum”
https://vimeo.com/9760902

Produced by:
 Jesper Kirkeby Brevik
 Morten Forland
 Thorvald Nilsen
 Anja Skovly Freberg
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KARI GAARDER LOSNEDAL MED NY BOK
To ukjente skuespill av av Amalie Skram, “Nina” 
og “Gjæld” er nå for første gang blitt gjort allment 
tilgjengelig. I en ny bok av Kari Gaarder Losnedahl 
kan du nå lese både tekstene til de to refuserte 
skuespillene sammen med et essay om stykkene. 

3. oktober kunne du oppleve skuespillene og Ama-
lie Skram på nært hold. Da inviterte Den Nationale 
Scene til lørdagskafe der både skuespillene, boken 
og dramatikeren Amalie Skram er tema.

SVARTHVIT FLUESNAPPER
Lislevand, Terje:  
En ny artikkel om at svarthvit fluesnappere foretrekker å bygge reir i parasittfrie fuglekasser:
https://boap.uib.no/index.php/ornis/article/view/871

NY BOK I UBAS SERIEN
Ny bok i UBAS serien (Universitetet i Bergens Arkeologiske Serie), et festskrift til ære for Mid-
delalderarkeologiprofessor Ingvild Øye i anledning hennes 70-årsdag. 

Boken er redigert av Irene Baug (AHKR), Janicke Larsen (Bryggens Museum/Bymuseet i Bergen) 
og Sigrid Mygland som frem til september 2015 var førstekonsulent på Samlingsseksjonen v. Kul-
tur/Universitetsmuseet, og nå er Førstekonservator ved Bryggens Museum/Bymuseet i Bergen.
Boken inneholder 23 fagfellevurderte artikler av nordeuropeiske kolleger. 

Tre artikler er skrevet av Universitetsmuseets ansatte:
Knut Andreas Bergsvik & Gitte Hansen: Medieval Rockshelters in Western Norway - Activities, 
Functions and Social identities
Gitte Hansen: After the Town Burned! Use and Reuse of Iron and Building Timber In a Medieval 
Town
Sigrid Mygland: ‘Female’ Activities, ‘Female’ Artefacts? A Theoretical Approach to Women and 
Gender in Medieval Bergen
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PERSONALE-VELFERD-HMS

NY FØRSTEAMANUENSIS
Hanneke Meijer hadde sin første arbeidsdag som førsteamanuensis i vertebratzoologi i går. Vi er svært 
glade for å ha fått henne til avdelingen. Velkommen!

ENGASJEMENT PÅ BRYGGEN
Brita Hope startet i et 12mnd engasjement på Bryggen i forrige uke. Velkommen!

ARBEID MED KULTUR OG NATURS WEBSIDER
Museet vil engasjere Ragnar Børsheim en dag i uken for å ordne websider. Generelt gjelder det at hver-
ken han eller andre webansvarlige kan legge ut noe uten at vi andre har laget noe til dem. Dere oppfor-
dres alle til å se på eget stoff, lage relevant materiale og få det lagt ut. Slik blir vi synlige og relevante for 
omverden.

KULTUR - DAG!
Kultur organiserte en vellykket Kultur-dag 14.oktober, for alle ansatte ved Kultur. 35 deltok ved møtet, 
for anledningen lagt til Kalfaret Brygghus, der vi diskuterte avdelingens status og fremtid, og vi fikk de 
ulike seksjoner og medarbeideres arbeidsfelt presentert på en god måte. Det var så vellykket at vi ønsk-
er at dette skal bli et årlig arrangement. 

Hana Lukešová, Old Fragments of Women’s Costumes 
from the Viking Age. New Method for Identification, 
In: K. Grömer and F. Pritchard (eds.) 2015: Aspects of 
the Design, Production and Use of Textiles and Cloth-
ing from the Bronze Age to the Early Modern Era. 
NESAT XII. The North European Symposium for Ar-
chaeological Textiles, 21st – 24th May 2014 in Hallstatt, 
Austria. Archaeolingua Main Series 33. Budapest 2015.

ASPECTS OF THE DESIGN, PRODUCTION AND  
USE OF TEXTILES AND CLOTHING FROM THE BRONZE AGE  

TO THE EARLY MODERN ERA
NESAT XII. The North European Symposium for Archaeological Textiles, 

21st – 24th May 2014 in Hallstatt, Austria

Edited by Karina Grömer and Frances Pritchard

The North European Symposium for Archaeological Textiles (NESAT) was founded in 1981 as a discussion forum between 
various disciplines: textile archaeologists, historians, art historians, natural scientists, conservators and craftspeople. The 
NESAT XII symposium was organized by the Natural History Museum Vienna from 21st to 24th May 2014 in Hallstatt, Austria. 
The venue of the 12th Symposium was chosen on account of the archaeological heritage of Hallstatt as well as the flora 
and fauna of the whole region, which is designated in the UNESCO World Heritage list.
The conference volume contains 35 scientific papers grouped into seven chapters. The first chapters introduce Austrian 
textile research and prehistoric textile finds from Europe, such as recent analysis of the earliest wool finds and early 
Scandinavian textile design. The main corpus of articles deals with textiles and clothing covering a time span from early 
medieval to the early modern period, their archaeological research, experiments and art historical context. Five papers 
focus on tools and textile production, object-based research as well as experimental archaeology and investigation of 
written sources. The chapter “Specific analyses” embraces interdisciplinary research including dyestuff analysis, isotopic 
tracing and a drawing system for archaeological textile finds from graves.
The book, therefore, provides a wealth of information on recent research being undertaken into archaeological textiles 
from sites in Central and Northern Europe.

Copies of the book can be ordered from:
Archaeolingua, H-1014 Budapest, Úri utca 49, Hungary
tel/fax: +36 1 3758939
email: kovacsr@archaeolingua.hu
http://www.archaeolingua.hu/ordering.html

Payments can be made by credit card (VISA or Mastercard), 
cheque (in euro) or by bank transfer.

Language: English and German
Budapest, Archaeolingua, 2015 
Format: 195×284 mm, hardback 
Extent: 374 pp
ISBN 978-963-9911-67-3
Price: € 64 + packing and shipping
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ARK
Rapporter fra arbeidsmiljøundersøkelsen ved museet er nå klare. Resultatene vil først bli presentert 
for leder- og VO-gruppen. Deretter vil alle enhetene ved UM ha tilbakemeldingsmøter, der resulta-
tene blir presentert og utarbeide de tre viktigste punktene som vi ønsker å bevare og de tre som vi 
ønsker å forbedre. Tidsplan er som følger:
Når:  Hvem:   Agenda:
Uke 47-48 Leder- og VO-møte Presentasjon av resultatene fra UM og planlegging av
      tilbakemeldingsmøtene i enhetene.
Uke 50-51  Alle på enhetene Tilbakemeldingsmøte; presentasjon av
      resultatene fra UM og utarbeidelse av bevarings- og 
      forbedringspunkter.
1.kvartal 2016 Alle på enhetene Utarbeide tiltak til bevarings- og forbedringspunkter

NYTT HMS-AVVIKSSYSTEM – INNFØRING VED UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN
Gjennom prosjektet «Nytt system for HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker» er det utviklet 
og etablert et nytt elektronisk system for melding og oppfølging av HMS-avvik ved Universitetet i 
Bergen (jf. 2009/14709-24). Når det nye systemet tas i bruk, vil det manuelle meldesystemet fases ut.
Universitetsmuseet vil i løpet av november 2015 ta dette systemet i bruk. Det er lagt vekt på at sys-
temet er brukervennlig og lett tilgjengelig. Målgruppen er alle ansatte og studenter, og målsetningen 
er at de skal ta systemet i bruk uten opplæring. Hjelpeinformasjon og veiledninger er tilgjengelig både 
på norsk og engelsk.  Det vil bli gitt opplæring til ledere og verneombud, som har definerte roller i 
systemet. 

MILJØFYRTÅRN
Universitetsmuseet, som en del av UiB, skal miljøsertifiseres i løpet av 2015. Det blir satt ned en 
gruppe, der det vil inngå representanter fra innkjøp, laboratorier og hagene. Gruppen skal ha møter i 
november og ha endelig godkjenning i slutten av desember. Se mer om dette på nettsidene 
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/30765/milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn

Utlyste stillinger
Avdelingsleder – Natur
Jfr. nye vedtekter for museet skal et oppnevnt Innstillingsutvalg. Dette er dessverre ikke blitt klart før 
nå. Komiteen er nå klar og satser på rask saksbehandling, der ønske fra museet er avklaring før jul 
2015.
Seksjonsleder – Hagene
Komiteen: Tor Tønsberg, Siri S. Jansen, Bjarte H. Jordal
Komiteen har hatt intervju med aktuelle søkere og er snart klar med et forslag til innstilling.
Seksjonsleder – Konservering
Utlysning blir klar slik at søknadsfrist blir i slutten av november, med ønske om avklaring før jul 2015.
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MØTER, ARRANGEMENT
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UTLYSNINGER AV MIDLER

Forskningsadministrativ avdeling opplyser at UiBs søknadsdatabase for fond og legater er åpnet.  
Les mer om saken her: http://www.uib.no/ledelsen/82068/fond-og-legater-ved-uib 

Søknadsfrist er 1. desember, 2015.
Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/

Informasjon til ansatte (forskere):
 •I styret for Meltzerfondet ble det 20/10 vedtatt følgende i sak 21/14 (Tildelinger fra Meltzerfondet 
og forslag til endring av retningslinjer for tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB): 1. Styret 
slutter seg til at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres som samlet tildeling til universi-
tetet.
 • UiB deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin.
 •Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før.
 •Søknadsfristen er 1. desember, 2015.
 •Mer informasjon på UiB sine sider: http://www.uib.no/ledelsen/82000/vitenskapelige-reiser-og-for-
skningstermin

MIDLER TIL FORSKNING PÅ BRUK AV NYE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i 
Bergen. 
https://fond.app.uib.no/main/ 
 
Legatmidlene skal bidra til forskningsbaserte undervisningsmetoder og tiltak som fremmer læring. 
Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye under-
visnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Ansatte, stipendiater og studenter kan søke.  
Mer informasjon finner dere her: http://www.uib.no/ledelsen/82664/olsens-legat 

Søknadsfristen er 1. desember, 2015. 
Søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no/main/ 

Mer informasjon kan fåes ved Forskningsadministrativ avdeling  
ved Kristin Hansen, rådgiver, Tlf. 55 58 49 84
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TILDELINGER TIL MUSEET

TILDELINGER FRA ARTSDATABANKEN
Artsdatabanken hadde 58,3 millioner til utdeling til nye kartleggingsprosjekt innenfor Art-
sprosjektet i år. 4.95 millioner gikk til Avdeling for naturhistorie - veldig bra! Midlene gikk 
til artsgruppene “Diverse insekter” og “Tanglopper”. Trond Andersen fikk prosjektet “Insects 
from rich fens in Hedmark, eastern Norway” og Anne Helene Tandberg prosjektet “Norwegian 
marine amphipoda”. Gratulerer til disse to og til hhv. entomologi- og evertebratmiljøene!

TILDELING FRA GBIF
Bjarte Jordal, Steffen Roth og Per Djursvoll har fått 208000 til tilrettelegging og kvalitetssikring 
av artsdata fra GBIF noden ved UiO Naturhistorisk museum. Dette er godt tilskudd til arbeid 
med samlingene!

TILDELINGER
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MESSEHAGEL I GYLDENLÆR

Messehagel av eldre form, kopi av sentraleuropeisk messehagel fra 1700-årene. 
“Violinkasse”, dvs. forholdsvis kort og med innbøyde sider. Den henger på skuldrene, 
mens armene er helt frie (NK 920)
Motiv: Blomsterranker. 

MÅNEDENS GJENSTAND
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Facebook
http:\\www.facebook.com/universitetsmuseet

Musehagens facebookside
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9hagen-Bergen/263061690426755

Twitter
http:\\www.twitter.com/UiB_museet

Instagram
http:\\www.instagram.com/universitetsmuseet

YouTube
http:\\www.youtube.com/  (søkeord :universitetsmuseet)

Ansattesider på UiB
http://www.uib.no/universitetsmuseet/64505/ansatte 

Evertebratavdelingens blogg:  
http://evertebrat.b.uib.no/

Flytteprosjektets blogg:
http://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/

Museumsnytt finner du samlet her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/museumsnytt-internt-informasjonsblad 

PROGRAM 
Programmet til Universitetsmuseet:
http://www.uib.no/universitetsmuseet/80446/program-h%c3%b8st-2015#

Programmet til Arboretet og de Botaniske hager:
http://www.uib.no/arboretet/88771/program-2015

LENKER
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UNIVERSITETSSTYRET
12.2., 23.4., 28.5., 27.8., 24.9., 21.-22.10., 26.11.
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møteplan: 10.4, 6.5 (utgår), 10.6, 2.9 (det kan komme endringer)

LEDERMØTER VED UM
Annenhver mandag, starter vanligvis kl 9.

BRUKERSTYRET FOR MUSEUMSPROSJEKTET
Annenhver torsdag, arbeider nå særlig med anskaffelser

FELLESLUNSJ PÅ NATUR
Første mandag i måneden, kan bli flyttet

ARKEOLOGISK FORSKNINGSSEMINAR PÅ KULTUR
Fredager kl 14.15-16 i Krypten på Historisk Museum
Programmet legges på museets nettsider 

AVDELINGSRÅD
Rådene oppnevnes av lederne ved avdelingene og møteplaner kommer 
senere.

MØTEPLANER


