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Saksliste:
1. Referat fra møte 1.4.14, 8.4.14 og 22.4.14
Referatene fra møtene 1.4, 8.4 og 22.4.14 godkjennes.
2. Nybygg
Det ble referert fra møte med universitetsdirektøren, økonomidirektøren og
ressursdirektøren der notatet «Nytt magasin og formidlingsbygg Arkeologisk museum
Universitetet i Stavanger. Budsjett for bemanning, drift og byggefase» ble presentert.
Med mindre korreksjoner vil dette notatet følge vårt innspill til «Notat/innspill til
fordeling av statlig finansiering 2015 og til UiS sine satsningsforslag utenfor
bevilgningsrammen 2016» som skal oversendes universitetsledelsen innen 1.5.
3. Hafrsfjordprosjektet
Det ble informert fra et møte med varafylkesordføreren, representanter fra
fylkeskultursjefen, MUST og Jærmuseet om Hafrsfjord-prosjektet. De samarbeidene
museene informerte om prosjektet.
Det skal avholdes et møte mellom museene 28.5.
4. Forskningsproduksjon
Arne Johan informerte om foreliggende statistikk og oversikter når det gjelder
forskningsproduksjon. Universitetsledelsen ser med uro på reduksjonen i
publiseringspoeng og vil følge opp denne saken.
5. Stavanger botaniske hage (SBH) og Rogaland Arboret (RA)
Til informasjon; SBH og RA har på agendaen et mulig tettere samarbeid. AM er ikke
invitert til å delta i et slikt samarbeid, og ser i dag saken slik at problemstillingene i
forhold til resent botanikk ikke er vårt prioriterte botaniske fagområde. Vi ønsker
imidlertid lykke til med samarbeidssamtalene.
6. Kontraktshåndtering
Vi ønsker gjerne å ha en samtale ut fra konkrete kontraktsproblemstillinger og ser at
dette kan være aktuelt for Inger Marie, Håkan, Åse og Tort. Tor følger opp saken.
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7. Økonomioversikt per 31.3.14
Distribuert oversikt ble kommentert. Vi er klar over at det er tidlig på året og
periodiseringen kan påvirke resultatet. Imidlertid er positive tall alltid hyggeligere enn
forklarlige negative tall. Ledergruppen er glad for resultatet og takker alle som arbeider
samvittighetsfullt og målrettet med timerapporteringen.
8. Eventuelt
a) Einar Solheim Pedersen er vårt forslag til vår representant i gruppen som skal arbeide
med en rammeavtale for kjøp av oversettelsestjenester.

Referent
Tor Vestrheim

2 av 2

