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Referat fra ledermøte 25.03.2014
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Høgestøl, Tor Vestrheim
1. Referat fra møte 11.03.14 ble godkjent med mindre endringer.
2. Orientering fra møte i UHR museumsutvalget 20.3.2014 (AJN)
 Det ble orientert om status og framdrift vedr. de forskningsstrategiske satsingene ved
universitetsmuseene, dvs. Forskbio, MusVit og FIF.
 Finansiering av universitetsmuseenes forvaltningsoppgaver etter kulturminneloven
7. april vil det holdes planleggingsmøte for forberedelse til miniseminar 26.mai. Deltakere: KD,
KLD, RA og representanter for universitetsmuseene.
 DAM-møtet foreslår overfor UHRm at arbeidsgruppa deler oppdraget vedr. kjøp av
naturvitenskapelig kompetanse – først utreding om animalosteologi deretter annen kompetanse.
Innebærer forslag til nasjonal og lokale samarbeidsavtaler, juridisk vurdering vedr. unntak fra lov
om offentlige anskaffelser.
Se ellers referat fra DAM-møtet 13.03.2014.
3. Referat fra DAM-møtet 13.3.2014 (MH)
 Oppretting av arbeidsgruppe for arbeid med nye retningslinjer knyttet til metallsøking – DAM bedt
av RA om å foreslå tre personer fra forvatningsmuseene (en fra mynt, en fra sjøfart og en
arkeolog). Håkan Petersson valgt fra arkeologi.
 Budsjettering og beregningsgrunnlag ved arkeologiske undersøkelser. M. Ramstad holdt innledning,
budsjetter og prosjektplaner fra ulike museer sendt ut på forhånd. Saken/diskusjonen vil fortsette
på kommende møter.
 Andre saker var kjøp av naturvitenskapelig kompetanse og finansiering av universitetsmuseene – se
ovenfor.
4. Satsingsområder 2015-2016 (TV/AJN)
Jf. sak 13/14 til møte i museumsstyret 26.3.2014. Det var enighet om å gi Jernaldergarden høgere
prioritet, flyttes til prioritet d).
5. Christin-midler – formidling (AJN)
Det var kommet inn tre søknader – to innvilges, mens en vedr. skjelettfunnet på Håland, Hå k.
innvilges under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i samarbeid med BEVARES.
6. Eventuelt
 UiS skal få nye nettsider – IT avd. prosjektansvarlig. AM står for tur. Ingund Svendsen har
utarbeidet en foreløpig skisse. Det må utpekes en kontaktperson fra hver avdeling (RNN).
 Stavanger k. har bedt AM utarbeide en kalkyle for forprosjekt formidling – domkirka (KAO).
 Formidlingsavd. vil kjøpe inn «frøet» for investeringsmidler/formidling (jf. bla. referat 11.03.14)
(KAO).
Mari Høgestøl
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