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STYRET FOR BERGEN MUSEUM 
 
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 
 

 
Dato:  Onsdag 22. april 2009 
Tid:  Kl 13.00-14.15 
Sted:  Muséplass 1 
 
 
 
 
 
Disse møtte:  
Fra styret: BM-eksterne representanter:  

William Helland-Hansen 
 
Gruppe A: 
Kari Loe Hjelle 
Knut Rio 
Tor Tønsberg, leder 
 
Gruppe C: 
Solfrid Hjelmtveit 
Sonja Innselset 
 
Studenter: 
Line Sleen Grønstad 
 

Forfall: Ingvild Gilhus, Ingebjørg Astrup, Anne Karin Hufthammer og Erik Dale. 
 
Fra Adm.: Siri Jansen, Karen Marie Heimvik 
 
 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 21/09 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  SAK 2009/1188 
 
Behandling i styret: Saklisten, sak 25/09: Ble endret til ”Regnskap per 31. mars 2009”. 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 22/09: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. mars 2009 
  SAK 2009/1188 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 25. mars 2009 ble enstemmig godkjent. 
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Sak 23/09 Orienteringssaker 
  SAK 09/5193 
 
1. Museumsprosjektet 2014 
Mandat og sammensetning for de 3 arbeidsgruppene samt styringsgruppe er nå på plass. 
Prosjektet har fått egne nettsider og informasjon skal legges ut etter hvert: 
http://www.uib.no/bergenmuseum/om-bergen-museum/museumsprosjektet-2014 Se 
vedlegg. 
 
2. Forslag til arealdisponering i Realfagbygget 
Det ble rett før påske lagt frem forslag til arealdisponering i Realfagbygget. For museet legges 
det opp til magasin for ”tørrsamling og spritsamling” i kjelleren. Det foreslås å flytte herbariet 
til større arealer, og det foreslås plass til biologene og zoologene i underetasjen. Diskusjonene 
rundt arealdisponeringen er så vidt startet, men det kan synes som om det ikke er lagt opp til 
tilstrekkelige arealer for arbeidsplasser for de ansatte. Kontorene er for små for det 
samlingsarbeidet fleste parten av museets ansatte har. 
 
3. Hvalsalen 
Arbeidet med å rengjøre/konserver skjellettene i Hvalsalen skal konkretiseres. Det foreligger 
en statusrapport fra 2006 om tilstand, mulig metoder for konservering og restaurering og 
hvordan arbeidet best kan utføres. Denne legges til grunn for det arbeidet som nå planlegges. 
Midler til sikring og bevaring av samlingene skal finansiere dette arbeidet. 
 
4. Magasiner for middelaldersamlingen 
I slutten av april vil De kulturhistoriske samlingene markere at det arkeologiske materialet 
knyttet til middelaldersamlingen endelig er samlet i delvis nyinnredete magasiner på Bryggen. 
Dette faller sammen med at det i år er 50 år siden den første feltsesongen på 
Bryggengravingene. Bryggen-gravningene var Nord Europas første og største arkeologiske 
utgravning av vanlig bebyggelse fra middelalderen og er på den måten internasjonalt kjent 
som pionerarbeid. 
 
5. Internasjonal hagekonferanse i Bergen 
24. - 26. april arrangeres en internasjonal hagekonferanse i Bergen i regi av EU-prosjektet 
Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe (PACE). Ansvarlig er professor 
Dagfinn Moe ved DNS. I tilknytning til konferansen er det laget en plakatutstilling Planter og 
Kultur som vises i Realfagbygget i perioden 16. april – 15. mai. 
 
6. Insektlaboratorium 
I ukene 16, 17 og 18 er det igjen duket for insektlaboratorium i Historisk kafe, Museplass 3. 
Så langt har opplegget fått god presseomtale og strålende oppslutning fra publikum. 
 
 
7. Vår i Musehagen 
Søndag 26. april arrangeres Vår i Musehagen med ulike aktiviteter for publikum. 
 
8. Kveldsåpent i utstillingene 
I løpet av våren har det vært flere arrangementer på kveldstid. Tirsdag 28. april er det 
kveldsåpent og omvisning i den nye pollenutstillingen, og tirsdag 12. mai er det tilsvarende i 
steinalderutstillingen. 
 
9. Arboretet og botanisk hage 
Det er flere arrangementer på Milde i tiden som kommer. 19. mai er det Temavandring om 
rhododendron, og 24. mai er det omvisning i Japanhagen. 
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Sak 24/09 Godkjenning av regnskap per 31.12.2008 
  SAK 09/5195 
 
Vedtak: 
Styret godkjente enstemmig regnskapet for 2008. 
 
 
Sak 25/09 Regnskap per 31. mars 2009 
  SAK 09/5197 
 
Vedtak: 
Styret tok enstemmig regnskap per 31. mars 2009 til etterretning. 
 
 
Sak 26/09 HMS-rapport for 2008 ved Bergen Museum 
  SAK 09/5202 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å slutte seg til den fremlagte HMS-rapporten for 2008. 
 
 
Sak 27/09 Retningslinjer for tildeling av arbeidsplass for emeriti 
  SAK 09/5225 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig retningslinjene og søknadsskjemaet for tildeling av arbeidsplasser 
for emeriti slik det fremgår av vedlegg 1 og 2. De skal tas i bruk i inneværende semester (V-
09). 
 
 
Sak 28/09 Oppnevning av sakkyndig komité for stipendiatstilling i  
  paleozoologi/osteologi 
  SAK 09/1908 
 
Vedtak: 
Siden forslag til sammensetning av sakkyndig komité ikke forelå til møtet, gav styret 
enstemmig fullmakt til styreleder å oppnevne komitéen. 
 
 
Sak 29/09 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under ”eventuelt”. 
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Sak 27/09 Vedlegg 1 
ARBEIDSPLASS FOR EMERITI 

 
GENERELLE RETNINGSLINJER 

vedtatt i styret for Bergen Museum den..... 
 

1. Det søkes avdelingen (DKS/DNS) om fortsatt arbeidsplass før overgang til pensjon, senest 1 
måned før fratredelse. Det er en forutsetning at den tidligere arbeidsplassen fraflyttes ved 
overgang til pensjon. 

2. Avdelingen behandler søknaden og om mulig anbefaler ny arbeidsplass før saken sendes til 
Bergen Museum for godkjenning. 

3. Arbeidsplass kan tildeles dersom1 
- vedkommende utfører definerte oppdrag fra styrer, 
- vedkommende driver egen forskning og publiserer jevnlig, 
- vedkommende henter inn eksterne prosjektmidler. 

Tildelt arbeidsplass blir inndradd dersom andre prioriterte behov oppstår. Direktøren  
      for Bergen Museum avgjør slike saker etter innspill fra styrer ved avdelingen. 
4. Emeriti inngår ikke i driftsgrunnlaget for avdelingen, og kan ikke regne med å få egne 

driftsmidler fra avdelingens budsjett. Teknisk personale kan benyttes etter avtale med styrer. 
5. Arbeidsplassen forutsettes benyttet fast og jevnlig. Fravær over 1 måned skal meddeles 

administrasjonssjefen ved avdelingen. Ved fravær over 3 måneder uten avtale bortfaller rett til 
tildelt arbeidsplass. 

6. Emeriti må til enhver tid rette seg etter de retningslinjer som gjelder ved avdelingen (for 
eksempel atkomst til magasin og bygg). 

7. Det inngås kontrakt mellom emeritus og Bergen Museum gjeldende for 1 år om gangen etter 
ovenstående retningslinjer. 

------------- 
1Minst ett av kriteriene som fremgår av punkt 3 må være oppfylt før arbeidsplass kan tildeles. 
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Sak 27/09 Vedlegg 2 
  

 
 

 
 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Bergen Museum 

 
 

SØKNAD OM ARBEIDSPLASS FOR EMERITI  
(jfr. vedlagte retningslinjer) 

 
NAVN  AVDELING 
  
DATO FOR OVERGANG TIL 

PENSJON  
 

Søker er innforstått med at tidligere arbeidsplass må fraflyttes ved overgang til pensjon samt at 
eventuelt ny tildelt arbeidsplass må vikes dersom andre prioriterte plassbehov oppstår ved avdelingen. 
Søker er videre innforstått med at tildelt arbeidsplass må benyttes fast og jevnlig. Ved fravær over 3 
måneder bortfaller rett til tildelt arbeidsplass.  
  
STED/DATO UNDERSKRIFT (SØKER) 
  
AVDELING:  
bekrefter at søker oppfyller krav til tildeling av arbeidsplass (utfører definerte oppdrag fra styrer, 
driver egen forskning og publiserer jevnlig, henter inn eksterne prosjektmidler1). 
Avtalen gjelder for perioden 
(inntil 1 år) 

Fom. Tom. 

Søker tildeles arbeidsplass i 
(lokalitet): 

 

 Søknaden anbefales 
 Søknaden anbefales ikke 
  
Sted/dato Underskrift  (styrer) 
  
Bergen Museum godkjenner at (søker) 
tildeles arbeidsplass som angitt i anbefalingen fra avdelingen, og ønsker deg velkommen til fortsatt å ha 
arbeidsplass ved Bergen Museum, Universitetet i Bergen 
Avtalen gjelder for perioden Fom. Tom. 
  
Sted/dato Underskrift  (direktør Bergen Museum)  
 
 
 

                                                           
1 Minst ett av kriteriene må være oppfylt før arbeidsplass kan tildeles. 
 


