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Å lese gjennom Karis utkast til UM-nytt forteller oss to vesentlige ting om Uni-
versitetsmuseet: For det første at det er en kompleks og mangfoldig institusjon. Vi 
har aktiviteter på i alt 14 forskjellige steder, på halvdelen av dem har vi faktisk også 
permanente arbeidsplasser! Når så mange fag og fagområder skal drive med for-
skning, samlingsforvaltning, lovpålagte oppgaver og forskningskommunikasjon, blir 
mangfoldigheten av oppgaver og utfordringer nesten overveldende. Når vi dessuten 
har ett meget stort og omfattende - samt flere mindre utstillingsprosjekter på gang, 
bidrar det til mangfoldigheten. Men også til presset på oss, både enkeltvis og som 
kollegium. Universitetsmuseet er – som universitetene – inne i tider med betydelige 
endringer. Ting gikk definitivt roligere for seg på 1980-tallet. Det gir nye muligheter, 
utfordringer, problemer som må løses – i tillegg innebærer påvirkninger utefra en 
minkende oversiktlighet over ressurser minker. Og det er det andre vesentlige: Det 
er så mange ved UM som gjør så mye spennende og legger ned en stor innsats. Takk 
til dere for det. Til hver og en av våre ansatte! (Og så lover jeg at vi ikke oftere skal 
oppleve at julefesten droppes – det er museets lille kvittering for alt hva dere har 
gjort i årets løp).
Som om alt dette ikke var nok, begynner vi nå et nokså rått løp for å kunne få 
oppført, innredet, overført og fylt et nytt magasin for spritsamlingene i fjell. Det vil 
også kreve mye av folk på Avdeling for naturhistorie, men på litt lengre sikt vil vi stå 
langt bedre rustet til å ta vare på de samlingene vi har ansvar for, på nasjonens vegne, 
jovisst, men også for det internasjonale forskersamfunnet. Våre samlinger er en helt 
sentral av det som gjør oss til et museum, og vi kan som ansvarlig museum ikke drive 
med alt mulig rart, mens samlingene forgår. Vi har jo ansvar for en betydelig del av 
norsk (og til dels internasjonal) kultur- og naturarv. Det er krevende for oss, men 
også for UiB. Heldigvis er samarbeidet med UiB-ledelsen og EIA godt. Nå skal vi 
altså få et nytt og glimrende magasin for spritpreparater, noe som er viktig, dels for å 
kunne ta vare på samlingen slik den er, dels for å kunne ta imot forskningsmateriale 
på en god måte i årene fremover.

Så gleder vi oss til sommerfesten den 15. juni!

Alt godt,
Henrik
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VELKOMMEN TIL SOMMERFEST 
15 JUNI KL 16.00

Vi inviteres til sommerfest i år som i fjor - 
også denne gangen i Sørfløyen, 
Museplassen 3. 

Meld deg på ved å følge lenken under. 
Påmeldingsfrist 12. juni 2017

Velkommen alle sammen!

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3484077
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Professor emeritus Per Magnus Jørgensen hadde 
en flott rhododendronvandring  i Arboretet på 
søndag 7. mai. Nærmere 100 personer møtte opp 
i artssamlingen og fikk nesten 2 timer med botan-
ikk og gode historier. I følge Per Magnus var nok 
dette siste gangen han holdt en så stor omvisning i 
rhododendronskogen.

Arbeidet med utstillingen Plasthvalen, om hvalen 
som fikk magen full av plast og problemet med 
marin plastforurensing, er i sluttfasen og skal åpne 
torsdag 1. juni kl 19. 
På Facebookgruppen #plasthvalen er det for tiden 
stor aktivitet. Publikum har engasjert seg sterkt 
i funnet og i det store forurensnings- og dyrev-
elferdsproblemet som hvalen ble et sterkt bilde på. 
Vi vil oppfordre også våre egne ansatte til å bruke 
facebooksiden til å  dele relevant stoff.

I forbindelse med utstillingen Plasthvalen har vi 
innledet samarbeid med Festspillene og med en-
samblet “Sustain” som skal ha tre konserter under 
årets festspill. Komponistduoen Sagn har laget et 
musikalsk verk som tar for seg menneskets forhold 
til naturen. Sammen med det kunstneriske teamet 
har de utviklet en konsertforestilling som berø-
rer noen av de mest sentrale problemstillingene 
verden står ovenfor i dag. Les mer om Sustain og 
kjøp billetter til forestillingen her: 
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1206317
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Vin & Viten i Christie Café har blitt arrangert en torsdag i måneden hele semesteret. 
Det har vært 5 flotte foredrag og vi starter opp igjen i september med professor Knut 
Rio fra Avdeling for kultur som har kalt sitt foredrag «Den franske oppdageren Admi-
ral Bruni d’Entrecasteauxs ekspedisjon til Stillehavet (1791-93) og hans gjenstander 
ved Universitetsmuseet i Bergen». 

Vi arbeider med rehabilitering av Vikingtids-
utstilligen på Historiske museum. Akkurat nå 
foregår det rehabilitering av montrene og ut-
skiftinger av lys i tillegg til det faglige innholder, 
arbeid med formidlingsgrep og design. Arbeidet 
skal være ferdig høsten 2017. 
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Evertebratavdelingen på feltarbeid

Luís, Anne Helene og Katrine har vært ute på tokt sammen ved gode samarbeidspartnere på Institutt for 
biologi. Alle tre var med det store EU-prosjektet SponGES ( http://www.deepseasponges.org/) på tokt i slut-
ten av april/begynnelsen av mai, og deretter dro Luís og Katrine videre til Sognefjorden på neste tokt – alt 
om bord på «nye» R/V Kristine Bonnevie.  Vi hadde fantastisk flaks med været, og fikk samlet flotte prøver: 
Anne Helene til sitt artsprosjekt på tanglopper ( http://www.artsdatabanken.no/Pages/196955 ), Luís til Aino’s 
artsprosjekt på småmaneter og kolonimaneter (HYPNO) ( http://www.artsdatabanken.no/Pages/195904 ), 
og Katrine til NorBOL (Norwegian Barcode of Life) (http://norbol.org/ ), samt generelt ferskt materiale i fra 
lokaliteter vi manglet. Vi har blogget i fra feltarbeidet, det finner du her: http://evertebrat.b.uib.no/category/
feltarbeid/(på norsk, scroll litt ned)
We’ve been on field work onboard R/V Kristne Bonnevie – click here to read our blogs from the field!  
( http://invertebrate.b.uib.no/category/field-work/ )(in English)

Snapshots fra feltarbeid: a) Med F/F Kristine Bonnevie inn Sognefjorden; b) innsamling av dyr fra svært bløte 
bunnsedimenter; c) solnedgang – det var mange fine arbeidskvelder på dekk; d) Luis og Marie går gjennom 
planktonprøvene; e) stasjonsliste for begge ukene. Lilla stjerner stasjonene i første uke, grønne prikker stas-
jonene i andre uke; f) Sortering av trålprøve på bakdekket. Det er ikke ofte vi kan jobbe i t-skjorte!; g) Vask-
ing av sedimentprøver fra grab; h) Småmaneten Leuckartiara sp.; i) RPsleden på vei opp. (Alle foto: K Kong-
shavn, L Martell, AH Tandberg)

Luís, Anne Helene og Katrine
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Det syvende årsmøtet for forskerskolen i biosystematikk, ForBio

Forskerskolen i biosystematikk, ForBio, arrangerte for andre gang siden 2011 sitt årsmøte i Bergen, fra 24. 
til 26. april. Med Universitetsmuseet i Bergen som arrangør ville vi selvsagt ha vært stolte av å holde møtet 
i UiBs lokaler. En trist konsekvens av internfakturaenes tidsalder er imidlertid at det ble rimeligere og mer 
praktisk å avvikle møtet på et herværende hotell.

ForBio er basert på et initiativ fra fire norske universitetsmuseer og er støttet av Norges forskningsråd og 
Artsdatabanken.  ForBio arrangerer kurs og andre nettverkstiltak i et bredt felt av biomangfolds-relaterte 
emner. Kursene er primært rettet mot Ph.D. studenter, men er også i noen grad åpne for masterstudenter og 
folk som praktiserer i relevante profesjoner. Siden ForBio først ble etablert, har dette vellykkede samarbeidet 
utviklet seg til å bli et tilbud for studenter fra alle nordiske universiteter. Blant de i underkant av 80 påmeldte 
til årsmøtet var da også studenter fra fem nordiske land.    

Det faglige programmet for møtet besto, som tidligere, av muntlige presentasjoner og posters i en god blan-
ding av studentpresentasjoner og inviterte forelesere (http://www.forbio.uio.no/events/meeting/2017/for-
bio-2017-program.pdf). To juryer bedømte konkurransen om beste presentasjon og beste poster. Vinner av 
beste presentasjon ble Melissa Brandner med «“A whole lot of Biodiversity; assessing benthic marine com-
munities through metagenomics”. William Hatchett vant prisen for beste poster med tittelen ”Reinforcing 
reinforcement, Reinforcement in Fucus distichus and Fucus serratus”. Begge vinnerne er PhD-studenter ved 
Nord Universitet i Bodø.

I forkant av møtet hadde ForBio et todagers kurs i forskningskommunikasjon med Jo Høyer og Knut Melvær 
som instruktører. Etter årsmøtet hadde Luke Mahler, Universitetet i Toronto, og Seven de Lisle, Universitetet i 
Lund, et todagers kurs i komparative fylogenetiske metoder med dataprogrammer i R  
(https://cran.r-project.org/). Her deltok også UiB-ansatte, i tillegg til ca. 20 internasjonale studenter. 

ForBios årsmøter roterer mellom de fire involverte universitetsmuseene. Det neste årsmøtet vil finne sted i 
Tromsø. 

Ved Evertebratsamlingen er vi allerede godt i gang med forberedelser til det neste arrangementet på vegne av 
ForBio, nemlig  «International Course on Annelid Systematics, Morphology and Evolution», som vil foregå 
ved Espegrend Marinbiologiske Stasjon i juni. 

Endre Willassen og Aino Hosia
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http://pahoyden.no/2017/03/uib-ektepar-far-fylkesakerprisen-framifra-forsking

Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio får Fylkesakerprisen 2017, delt ut av Det Norske Viden-
skaps-Akademi. De mottok prisen for sin forsking innen sosialantropologien. 
Komiteens begrunnelse er blant annet denne: “Deres empiriske studier i Vanuatu i Melanesia 
har bidratt til en ny forståelse av religiøs endring, kjønn og politiske konflikter i Stillehavsom-
rådet og har på en original måte revitalisert klassiske analytiske begrep.”

Web og sosiale medier - et løft er på gang

Universitetsmuseet har mange viktige samfunnso-
ppgaver som skal synligjøres og kommuniseres til 
omverden. I dag er det slik at mye av dette foregår 
digitalt og da særlig via sosiale medier og web. Vi har 
lenge trengt øket kunnskap og kompetanse på dette 
ved museet. Vi er nå i den heldige situasjon at vi har 
fått webredaktør Camilla Ahamath på laget som har 
særlig god kunnskap og teft på dette. Det vil i tiden 
fremover bli gjort vurderinger og tatt grep som skal 
bedre vår synlighet og gjennomslagskraft. 
Følg med og bidra til bedring, du også. Ta kontakt 
med Camilla hvis du har spørsmål eller forslag!
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   Søndag 11. juni  
   Japansk dag i Botanisk hage
   Arboretet og Botanisk hage på Milde

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

MØTER, ARRANGEMENT
Kommende arrangement ved museet:

  Søndag 28. mai  
  Arboretets dag
  Arboretet og Botanisk hage på Milde

  Søndag 21. mai  
  Våryr Muséhage
   Musehagen, Museplassen 3

  Fredag 19. mai  
  Dyrking av grønnsaker i 
  Botanisk hage 
  Arboretet og Botanisk hage på Milde
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Aktivitetsprogram 

Arboretet og Botanisk hagers prog-
am for 2017 leser du her: 
http://www.uib.no/arboretet 

Museets aktivitetsprogram for våren 
2017 finner du her:
http://www.uib.no/univer-
sitetsmuseet/100357/pro-
gram-v%C3%A5r-2017 

Skoleprogammene ligger her:
http://www.uib.no/universitetsmu-
seet/63732/skoleprogram 



11
INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

MUSEUMSPROSJEKTET

MP3-byggeprosjektet

Nylig ble 5 av de gamle radiatorene fra Nordfløy hentet for fremti-
dig lagring.
De ble tatt ut gjennom det nye hullet for ny lasteplattform (varehe-
is) som blir etablert i Nordfløy.
Samme vei skal vi bruke til å få inn våre største objekter når byg-
ningen står klar.
De gamle radiatorene var tunge og ble løftet med kran til bilen 
som kjørte dem ut til ny lagringsplass på Lindås. Tanken er at de 
skal kunne gjenbrukes ved behov og derfor er en av hver type valgt 
ut, til sammen fem.

Til Lindåslagret vil også de gamle montrene som må ut under 
renoveringen bli lagret. Disse skal bli heiset ut i neste uke. Det 
håndlagde glasset som er meget tynt, ned til 1 millimeter, er en 
utfordring. Derfor pakker vi inn montrene godt før heising ned 
gjennom hullet og den lange bilturen. Vel fremme på nytt lager vil 
de bli varmebehandlet mot eventuelle skadeinsekter. Denne type 
behandling er et godt alternativ til frysing, som det ømfintlige 
glasset neppe ville ha tålt. Selvsagt er varmeprosessen klimatisert 
og den tar kun et døgn mot frysing som normalt tar en uke.

Inne  i vår museumsbygning pågår nå ikke lenger kun rivning, 
men oppbygning. Her bygges de nye vegger i Nordfløy mot heisen 
i en rasende fart.

En malingsprodusent av høykvalitets oljemaling er vært på besøk 
og vist produkter og metoder til de norske malermestene, arkitek-
tene og byggprosjektets ledelse. Fargestrøk er blitt satt på gulv til 
uttesting av slitasje, og både sparkel og malingsprøver er gjort på 
vegg. 

Fargeundersøkelser er fortsatt under gjennomføring, og min liste 
over ønsker øker i omfang. Der er minst 3 lag eikeåring på snek-
kerier, og nå som de nye varevinduer blir satt inn, haster prosessen 
med åring av vindusbrett.  Det er et meget spennende prosjekt, og 
vi begynner å se resultatet litt klarere. Det kommer å bli et kjempe-
fint resultat!

Marie Louise Lorentzen
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Utstillingsmanual og ny utstillingskatalog
I tiden fremover vil en lang rekke ulike fagområder knyttes til arbeidet med Utstillingspros-
jektet. For at alle skal forstå oppgaven likt og snakke samme språk, blir det laget en utstilling-
smanual for prosjektet. Manualen formidler bakgrunn og tankemåten rundt utstillingene og 
kommunikasjonen, og gir noen føringer og retningslinjer for arbeidet videre.  
Samtidig har faggruppene som arbeider med det faglige grunnlaget for de nye utstillings-
sonene i Muséplassen 3 levert sitt arbeid. Til sammen utgjør dette en omfattende katalog over 
de nye utstillingene. Sammen med manualen vil utstillingskatalogen være et viktig grunnlag 
når man skal videreutvikle ideer og form til de ulike utstillingssonene. 
Når man har valgt designere for de ulike sonene, skal arbeidet følges opp med en workshop 
om forskningskommunikasjon, der faggruppene og designerne sammen setter seg ned og 
videreutvikler ideer og utstillingsinnhold. 

Ny designleder på plass 
Den nye designlederen Lars Holm skal lede arbeidet med å forme de nye utstillingene, ba-
sert på konseptet «Naturens gang» og det faglige innholdet i utstillingskatalogen. Design-
lederen skal også lede museets samarbeid med andre designere og leverandører til de ulike 
utstillingssonene. Lars har jobbet med utstillinger bl.a. for Statens Naturhistoriske Museum i 
København og ved flere andre danske institusjoner som beskjeftiger seg med utstilling av slike 
emner. Oppgaven for øyeblikket er, i samarbeid med alle utstillingsgruppene, å konkretisere 
utstillingene i hver sone. Dette arbeidet skal være ferdigstilt til St. Hans og danner grunnlaget 
for høstens konkretiseringer og bestillinger.

For å øke konservatorkapasiteten i prosjektet er det også utlyst to prosjektstillinger ved Kon-
serveringsseksjonen, slik at vi skal stå bedre rustet til alle oppgavene som står i kø.

Nye medarbeidere 
Ari Puolakoski er ansatt som taksidermist på utstillingsprosjektet. Han er fra Finland, og 
kommer fra en stilling som sjefskonservator ved Naturhistorisk museum i Helsingfors. Ari 
startet med utstopping av dyr og fugler på hobbybasis på midten av 1970-tallet, og begynte 
som museumstaksidermist i 1984. 
Han har bygget opp utstillinger i en rekke museer, drevet sitt eget taksidermifirma og vunnet 
flere konkurranser innen fagfeltet. I 2015 ble han tildelt Finlands hvite roses orden for sitt 
lange arbeid som taksidermist. Ari er nå i gang med å bygge opp en egen lab for arbeidet som 
venter på utstillingsprosjektet. 

Anders Kjetland er ansatt for tre år som prosjektkoordinator i utstillingsprosjektet. Han har 
ansvar for å holde orden på framdriften på prosjektet og utstillingene, og skal jobbe tett med 
prosjektleder Paul H. Amble og resten av prosjektgruppen. 
Anders kommer fra kommunikasjonsavdelingen ved UiB, hvor han har jobbet som kommu-
nikasjonsrådgiver og vært inne på flere UIB-prosjekter. Han har blant annet vært ansvarlig 
for kommunikasjonsarbeidet rundt åpningen av Universitetsaulaen. Tidligere har han arbei-
det med reklame og kommunikasjon, blant annet som tekstforfatter og kreativ leder i Artic 
reklamebyrå. 

Paul Amble
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Ingvar Byrkjedal og  Kåre Kyllingstad:

Fugler langs Jærstrendene
Jærens rike fugleliv er legendarisk. Allerede på 
1800-tallet ble Jæren besøkt av tilreisende fugleforsk-
ere, som lovpriste de interessante fugleforekomstene 
de fant i denne del av landet. I våre dager er fuglekik-
king en utbredt hobby med kikkert, teleskop og avan-
sert fotoutstyr. Jærstrendene har en helt særpreget 
fuglefauna. Her kan man se flokker av vadefugler av 
mange forskjellige arter, de fleste av dem fra hekke-
plasser på den arktiske tundraen i en sektor fra Sibir 
til Grønland. På Jærstrendene er de nedom under 
trekket for å "tanke opp" til neste trekketappe.

(Ibis, (2016) 159, 225-229)
Seasonal migration strategies of Common
Ringed Plovers Charadrius hiaticula 
TERJE LISLEVAND,1,* MARTINS BRIEDIS,2 
ODDVAR HEGGØY3 & STEFFEN HAHN4

How individual birds schedule their movements and 
use different sites during the non-breeding season 
are funda-mental issues in avian migration ecology, 
and studies have often revealed strong seasonal vari-
ation in such strategies.
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NYE STILLINGER 
Ansatt:

Camilla Ahamath er ansatt som webredaktør (rådgiver) ved Formidlingsavdelingen;
Stephan Kuhn er ansatt som stipendiat i middelalderens kirkekunst ved Avdeling for kulturhistorie;
Sam Walker er ansatt som stipendiat i paleozoologi/osteologi ved Avdeling for naturhistorie;
Anders Kjetland er ansatt som prosjektadministrator (førstekonsulent, 3 år) på Utstillingsprosjektet; 
Kjetil Loftsgarden er ansatt som seniorkonsulent (arkeologi) ved Avdeling for kulturhistorie, 
      Fornminneseksjonen; 
Hanne Bente Årskog ansatt som driftsleder (feltleder arkeologi) ved Avdeling for kulturhistorie, 
      Fornminneseksjonen;
Hanna Young er ansatt arkeologisk konservator (overingeniør) Ved Avdeling for kulturhistorie, 
      Konserveringsseksjonen; 
Mladen Golubovic er ansatt som overgartner (overingeniør) ved Avdeling for naturhistorie, Arboretet og de 
      botaniske hagene;
Kim Darmark er ansatt som driftsleder (feltleder arkeologi, 2 år) ved Avdeling for kulturhistorie, 
       Fornminneseksjonen;
Ann-Kristin Dahlberg er ansatt som driftsleder (feltleder arkeologi, 2 år) ved Avdeling for kulturhistorie, 
       Fornminneseksjonen; 
Fredrik Solli er ansatt som driftsleder (feltleder arkeologi, 2 år) ved Avdeling for kulturhistorie, 
      Fornminneseksjonen;
Justin Kimball er ansatt som driftsleder (feltleder arkeologi, GIS, 1,5 år) ved Avdeling for kulturhistorie, 
      Fornminneseksjonen;
Christine Tøssebro er ansatt som seniorkonsulent (prosjektassistent arkeologi, 3 år) ved Avdeling for 
      kulturhisorie, Fornminneseksjonen;
Tonje Niemi er ansatt som konsulent (underviser, 20 % stilling) ved Formidlingsavdelingen;
Louise Bjerre Petersen som konsulent (underviser, 20 % stilling) ved Formidlingsavdelingen; 
Zeta Charlotte Tjoflot er ansatt som anleggsgartner (forskningstekniker) ved Avdeling for naturhistorie, 
      Arboretet og de botaniske hagene

I tillegg er flere tilsatt i kortere engasjementer .

Under behandling og utlyst:

Førsteamanuensis i systematisk entomologi ved Avdeling for naturhistorie;
Avdelingsleder ved Avdeling for kulturhistorie;
Avdelingsleder ved Avdeling for naturhistorie;
To midlertidige stillinger som konservator innen konservering av naturhistorisk materiale, 
Utstillingsprosjektet. Søknadsfrist 26.05.2017.
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Økonomi
Regnskap pr. 31.3.17 ble godkjent i UM styremøte 27.4.17, se UM styresak 6/17 http://www.uib.no/universi-
tetsmuseet/107258/saksliste-og-styresaker-m%C3%B8te-2704-2017

HMS
UM styret vedtok i møte 27. april ny «Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020». Planen og 
tiltak blir lagt ut på HMS siden til museet - http://www.uib.no/universitetsmuseet/64974/helse-milj%C3%B8-
og-sikkerhet-hms

PERSONALE BYGG DRIFT

Midlertidige ansettelser
Det blir innstramming i tilgangen til bruke av midlertidige ansettelse – dette som en del av tilpasningen til 
varslete lovendring. 

Se drøfting i UiB styret 38/17 :
http://www.uib.no/ledelsen/107196/universitetsstyrem%C3%B8te-27-april-2017

UM har hatt møte med utvidet ledergruppe der dette er blitt drøftet. Dette blir fulgt opp med ledergruppen 
og ytterligere tiltak internt ved UM utarbeides. UiB styret vil ha en ny styresak i juni der det blir gjort vedtak 
i forhold til dette. 

Sykemeldinger  
Vi vil minner om at det skal fortsatt sendes inn sykemeldinger i papir, de som leverer elektronisk på Altinn 
må huske å sende del D inn til arbeidsgiver.

Valg av nye representanter i Universitetsmuseets styre 
Det skal være valg av nye representanter for alle gruppene A, B, C og D (studentene har eget valg).
Har du noen kandidater i tankene?
Mer informasjon vil bli lagt ut på nettsidene  i løpet av nærmeste fremtid – om hvem som skal velges, 
hvordan og når selve valget skal forestå.
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MÅNEDENS GJENSTAND

INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Restaurering av naturhistoriske objekter er i gang! 

På Konserveringsseksjonen er nå arbeidet i gang for fullt med konservering og restaurering av naturhistor-
iske objekter som skal inn i de nye utstillingene.  Nøkkelordet innen konservering/restaurering er revers-
ibilitet og arbeidet dokumenteres godt med foto og konserveringsrapporter slik at man i fremtiden har 
kunnskap om hvordan restaureringen har blitt utført. 

Risfugl ZU 899



17INTERN INFORMASJON FRA UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

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/

UM-nytt finner du samlet her
http://www.uib.no/universitetsmuseet/87809/um-nytt-internt-informasjonsblad

LENKER
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UNIVERSITETSSTYRET
Møtene starter vanligvis kl 1000 og finner 
normalt sted i Kollegierommet, Muséplass 1.

MUSEUMSPROSJEKTET
Brukerstyret - Annenhver torsdag
Styringsgruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3:  
Dialoggruppemøte – Utstillingsprosjektet MP3: etter behov
Prosjektgruppen (utstillingsgruppen) - Utstillingsprosjektet MP3:  tver tirsdag kl 10.

UNIVERSITETSMUSEET STYRE
Møter kl.0900, Stort møterom Parkveien 9
Vår 2017: 9.2, 14.3, 27.4, 15.6
http://www.uib.no/node/73871/ 

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 

AVDELINGSRÅDENE 
Rådene oppnevnes av lederne ved avdelingene og møteplaner utarbeides av det enkelete 
rådet. 

MØTEPLANER

Utgiver og redaktør: Kari K Årrestad. 

Brukerstyre for midt- og nordfløy  
Annette Spord 
Paul Amble 
Christian Ebbesen
Stein Kuven (observatør, permisjon) 
Tore Reigstad (observatør) 
Marie Louise Lorentzen (observatør) 
Kari K. Årrestad (observatør)

Styringsgruppe for utstillingsprosjektet  
Tore Tungodden 
Henrik von Achen
Even Berge  
Anders Goksøyr 
 

Prosjektgruppe for utstillingsprosjektet 
Paul Amble 
Lars Holm 
Eli Hausken 
Terje Lislevand 
Liv Jorun Oma 
Marie Louise Lorentzen 
Christina Holmefjord
Kari K Årrestad


