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Universitetet i Bergen 

Universitetsmuseet i Bergen 

sak 2021/8078 

 

 

 

PROTOKOLL 

STYREMØTE 4. NOVEMBER 2021 KL 09.30 – 11.30 

Til stede: 

Johanne Gillow (styreleder), Eivind Heldaas Seland, Silje Klundelien Storfossen, Sigbjørn Løland 

Torpe, Knut M. Rio, Aino Hosia, Oddvar Heggøy, Tor Arne Waraas,  

Fra administrasjonen: 

Direktør Kari Loe Hjelle, rådgiver Liv Jorun Oma, seniorkonsulent Karen Marie Heimvik 

Forfall: 

Atle Rotevatn 

 

Saksliste 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble godkjent 

II Protokoll fra møtet 04.11.2021, sendt på sirkulasjon 09.11.2021 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 21/2021 Økonomirapport Regnskap pr oktober 2021 

Vedtak: 

Styret tar det fremlagte regnskapet for Universitetsmuseet per 31. oktober 2021 til etterretning 

 

Sak 22/2021 Budsjettfordeling 2022 - Universitetsmuseet 

Vedtak: 

Styret tar budsjettsituasjonen til etterretning og ber administrasjonen sette i gang arbeid på flere 

områder for å se på langsiktige muligheter for å øke inntekter og redusere kostnader. 
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Sak 23/2021 Tilsetting av stipendiat i biosystematikk (marin malacologi og evolusjon) ved  

Avdeling for naturhistorie 

 

Vedtak:  

Styret vedtok enstemmig å følge innstillingen fra direktøren og tilsatte Monisha Bharate som 

stipendiat i biosystematikk (marin malacologi og evolusjon) under forutsetning av at hun blir tatt opp 

til PhD-studiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Dersom Monisha Bharate avslår tilbudet om tilsetting, skal Jerry Ian Leonida få tilbud om tilsetting på 

de samme vilkårene. 

 

Sak 24/2021 Representanter til utvalg ved Universitetsmuseet – delegasjon av oppnevning 

Vedtak: 

Styret vedtok enstemmig å delegere til museumsdirektøren sin myndighet etter UiBs regler for 

tilsettingsutvalget, valgstyret og nominasjonskomiteen ved museet å oppnevne medlemmer til de 

ovenfor nevnte utvalg i perioden fom 15.11.2021 tom 14.11.2025. 

 

Sak 25/2021 Datoer for styremøter Universitetsmuseet vår 2022 

Vedtak: 

Styret vedtok enstemmig følgende møtedatoer for våren 2022. 

Onsdag 19. januar 

Onsdag 23. februar 

Onsdag 20. april 

Onsdag 1. juni 

Møtene finner normalt sted i Villaveien 1A, rom 222, klokken 12.15 – 14.30 med lunsjservering. 

Styret bad om at styredokumenter blir gjort tilgjengelig for styrets medlemmer på Teams. 

 

Eventuelt  

• Tor Arne Waraas informerte styret om at ansatte hadde tatt kontakt med ham som 

styremedlem angående ytterligere økonomiske utfordringer for UM som behov for avfukter i 
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magasin i Realfagbygget og utbedring av alarmanlegget i Haakon Sheteligsplass 10 som 

Eiendomsavdelingen har utsatt til 2023. 

 

Orienteringer 

Direktøren orienterte om følgende saker: 

• Utviklingsprogram for ledergruppen ved museet (direktøren, instituttleder ved Avdeling for 

kulturhistorie, instituttleder ved Avdeling for naturhistorie, avdelingsleder ved Avdeling for 

forskningskommunikasjon, avdelingsleder ved Avdeling for samlingsforvaltning, 

underdirektør og prodekan). Underdirektør tiltrer stillingen 28.02.2022. 

• Nye vedtekter for museet: Universitetsdirektørens kontor arbeider med forslag til nye 

vedtekter for museet. Styret bad om å få utkastet tilsendt i god nok tid til å kunne gi innspill. 

• Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum, er nominert til årets museum av 

European Museum of the Year Award Jury, European Museum Forum. Kåringen vil skje i mai 

2022.  


