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STYRET FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 
 
 

 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 

 
Dato:  Tirsdag 8. november 2011 
Tid:  Kl 10.00-11.35 
Sted:  ”Historisk kafé” i De naturhistoriske samlinger, Muséplass 3 
 
Disse møtte:  
Fra styret: BM-eksterne representanter:  

Ingvild Gilhus, leder 
 
Studenter: 
Ingrid Ovidia Moe 
Anders Teigland 
 
BM-interne representanter: 
Gruppe A: 
Henrik von Achen 
Heidi Lie Andersen 
Kari Loe Hjelle 
Bjarte Jordal 
 
Gruppe C: 
Solfrid Hjelmtveit 
Gunnar Langhelle 
 
 

Forfall: Per Johan Jakobsen, Ågot Valle 
Fra Adm.: Direktør Christoffer Schander kontorsjef Kristin Miskov Nodland og  
                          seniorkonsulent Karen Marie Heimvik 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 49/2011 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  SAK 2011/1535 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Sak 50/2011 Godkjenning av protokoll fra møtet 7. september og ”sirkulasjonssak”  
                         48/2011 
  SAK 2011/1535 
 
Vedtak: 
Protokollene ble godkjent. 
 
 
Sak 51/2011 Orienteringer 
   
Det ble i møtet orientert om følgende saker: 
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* Helse-, miljø og sikkerhet (HMS): 
Nytt hovedverneombud er overingeniør Wenche Odden, varahovedverneombud er rådgiver Jo 
Høyer. 
 
* Personal: 
Administrasjonen: 
Kristin Miskov Nodland arbeider midlertidig 2 dager i uken som kontorsjef. Stillingen vil bli 
lyst ut. 
 
Seksjon for ytre kulturminnevern: 
Det er lyst ut en fast stilling som seniorkonsulent (arkeologi IT). Stillingen er opprettet for å 
kvalitetssikre kunnskap og koordinere rutiner knyttet til digital innmåling GIS og databaser. 
Til stillingen ligger også koordinerende ansvar for vedlikehold og oppgradering av seksjonens 
IT-utstyr og programvare, samt tilrettelegging for webbasert formidling. 
 
De kulturhistoriske samlinger: 
Det vil bli lyst ut to 2-årige engasjement som teknisk konservator i forbindelse med flytting 
av magasin til ”Hansahallene”. 
 
Personalsamtaler: 
Direktøren har begynt sine samtaler med museets ansatte. 
 
* Planer: 
Framover vil det blei arbeidet med følgende planer: 
- HMS-håndbok, oppgradering. 
- Likestillingsplan. 
- UiBs strategiplan (utdelt i møtet) og strategi for museet. 
- Organisasjonsplan. 
- Miljøplan. 
 
* Møter: 
- Allmøtet ved museet ble holdt den 18. oktober. 
- Det var dekanmøte 7. november. Man drøftet budsjett. 
- Det skal være møte med departementet 5. desember. Da møter rektor, styreleder og direktør 
ved museet. 
- Det har vært 1 telefonmøte i MUSIT i høst, og det skal være møte i Tromsø den 23. 
november. 
- Det skal være HMS-møte 15. november med hovederneombud ved museet, 
Personalavdelingen, direktør og kontorsjef. 
Det skal være møte med Eiendomsavdelingen 25. november. Man skal drøfte status for 
bygningene. 
 
* Annet: 
- Museumsprosjektet 2014: Det er skrevet kontrakt om ”Hansahallene”. Forberedelser til 
flyttingen er i gang. 
- Utstillinsprosjektet: Man arbeider med planer som vil bli presentert ut på nyåret. 
- Muséhagen: Det er bevilget kr 10 mill. til opprustning av hagen. Leder av 
Publikumsseksjonen Kari Klæboe-Winther Kristoffersen er museets kontaktperson mot 
Eiendomsavdelingen. 
- Professor Henrik von Achen er oppnevnt som medlem i UiBs hovedkomité for jubileene for 
kvinnestemmerett (2013), Grunnloven (2014) og Høyesterett (2015). 
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Sak 52/201 Regnskap per 30. september 
  SAK 2011/52s 
 
Vedtak: 
Styret tok enstemmig regnskapet per 30. september til etterretning. 
 
Sak 53/2011:  Funksjon som overgartner/driftsleder ved Arboretet og Botanisk hage,  

De naturhistoriske samlinger 
 SAK 11/13647 
 
Vedtak, u.off., o. § 23, 1. ledd 
 
 
Sak 54/2011 ”Lysthuset Lønningen” – et bygg i Botanisk hage på Milde 
 SAK 11/13650 
 
Vedtak: 
Universitetsmuseet i Bergen ønsker en vurdering av mulighetene for overtagelse av 
bygningen ”Lysthuset Lønningen”. Det foreslås å nedsette en komité bestående av EIA, UM 
sentralt og representanter for Arboretet og botanisk hage. 
 
 
Sak 55/2011 Oppnevning av sakkyndig komité for utlyst stilling som førsteamanuensis 

i botanikk 
 SAK11/9204-6498 
 
Vedtak: 
Til å vurdere søkerne til utlyst stilling som førsteamanuensis i systematisk botanikk vedtok 
styret enstemmig og i samsvar med forslag fra De naturhistoriske samlinger å oppnevne 
følgende sakkyndige komité: 
 
 professor Tor Tønsberg, De naturhistoriske samlinger, UiB (leder), 
 førsteamanuensis Inger Greve Alsos, Tromsø Museum – Universitetsmuseet, UiT, 
 professor Peter Hollingsworth, Royal Botanic Garden, Edinburgh, UK. 
 
 
Sak 56/2011 Søknad om forlengelse av stipendiatperiode 
  SAK 09/12664 
 
Vedtak, u.off., o. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13,, 1. ledd nr. 1: 
 
 
Sak 57/2011 Oppnevning av valgstyre for Universitetsmuseet i Bergen 
 SAK 11/13652 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å oppnevne følgende medlemmer til valstyret for 
Universitetsmuseet i Bergen: 
 
 

Gruppe A:    Ingvar Byrkjedal, fyrsteamanuensis, DNS. 
                    Kari Loe Hjelle, styrar/fyrsteamanuensis ved DNS. 
                    Svein Indrelid, styrar/professor ved DKS. 
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Fungeringsperiode: f.o.m. 08.11.2011 t.o.m. 31.07.2013. 
 
Gruppe B:   Camilla Celine Nordby, stipendiat ved DKS. 
Fungeringsperiode: f.o.m. 08.11.2011 t.o.m. 07.11.2012. 
 
Gruppe C:    Inger Alice Loftesnes, konsulent ved DKS. 
Fungeringsperiode: f.o.m. 08.11.2011 t.o.m. 31.07.2013. 

 
Styreleder og direktør fikk fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter etter forslag fra 
Studentparlamentet. 
 
 
Sak 58/2011 Eventuelt 
 
Eventuelt 
1. Styret sluttet seg til at to tilsettingssaker kan sendes ”på sirkulasjon”. 
2. Bjarte Jordal spurte hvorledes forkortelsen for museet skal skrives på publikasjoner, norsk 
og engelsk tekst. Styrelederen ba om at det blir lagt fram en sak for styret om dette. 
 


