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PROTOKOLL ORDINÆRT STYREMØTE 27. april  2017 

Til stede: 

Eksterne representanter: 

Ingvild Gilhus (styreleder), Johanne E. Gillow 

Studentrepresentanter: 

Cedrik Lyngroth 

Gruppe A: 

Bjarte H. Jordal (nestleder), Morten Ramstad 

Gruppe B:  

Åshild S:F: Thorsen 

Gruppe C: 

Asbjørn Engevik  

Fra administrasjonen: 

 Liv Jorunn Oma, Marie-Louise Lorentzen, Kristin Miskov Nodland 

Ikke tilstede: Atle Nesje, Linnea R. Jensen, Anne Helene Solberg Tandberg og Henrik von Achen 

 

Saksliste 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble godkjent 

II Protokoll fra ordinært styremøte 14. mars 2017 og protokoll fra sirkuleringssak 05/17 med 

frist for tilbakemelding 21. april 2017. 

Protokoll fra ordinært styremøte 14. mars 2017 og protokoll fra sirkuleringssak 05/17 med 

frist for tilbakemelding 21. april 2017 ble godkjent. Kommentar vedr. sirkuleringssaker; det 

må sikres at alle kommentarene blir synlige for alle i saken.   

6 Regnskap pr. 31.mars 2017 

Vedtak:  

Styret tar det fremlagte regnskapet per 31.mars 2017 til etterretning. 

7 HMS handlingsplan 2017-2020 – Universitetsmuseet 

Kommentar fra IDU møte 25.4.17: hva med tiltak rundt «Informasjon og intern 

kommunikasjon» for å styrke «gode arbeidsfellesskap». 

Kommentar vedr. seniorpolitiskplan og samtidig ta vare på «alle livsfaser». Seniorpolitisk plan 

er et godt og ønsket tiltak, men det må ikke glemmes alle livsfasene. 

Vedtak: 

Styret vedtar det fremlagte forslag til handlings- og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet 



ved Universitetsmuseet i Bergen 2017 – 2020 og gir samtidig fullmakt til å formulere et punkt 

under «Gode arbeidsfellesskap» som omhandler informasjon og intern kommunikasjon.  

Styret ber samtidig om  å få status på oppfølging av planen 2 ganger årlig: gjennom de årlige 

HMS-årsrapportene fra enhetene, samt en halvårsrapport i august. 

 

Orienteringer 

Styreleder orienterte om: 

UHRm møte i Berlin, 24.-26.4.17. Tema bla.; KD ønsker å redusere antallet utvalg og dermed 

er museumsutvalget foreslått avviklet. Møtet ønsket å påvirke gjennom sine rektorer, for å 

styrke argumentasjonen: synlighet og nærhet til departementet. 

 Plastikk utstillingen – midtveisprosjekt – spesielt inviterte til en seanse 20.4vedrørende 

plastikk og grånebbhvalen. Opplevd som et meget godt arrangement med mye engasjement. 

 Administrasjonssjef orienterte om: 

Valg av nye representanter til styret – valg i juni, for perioden fom 1.8.17-31.7.19. Eksterne 

representanter vil bli utnevnt som tidligere. 

Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 

 

Møtet var ferdig kl.09.50 

  

 

 

28.4.17/Kristin Miskov Nodland 

 


