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Protokoll
fra møte i Seksjonsstyret 1. desember 2011 kl. 13.00-15.30 på Stormrommet, Seksjon for
naturhistorie

Til stede:
Seksjonsleder Torkild Bakken
Forskningssjef Inga Elise Bruteig
Førstelektor Vibekke Vange
Direktør Svein Karlsen
Overingeniør Tommy Prestø
Stipendiat Jørgen Rosvold

Fra administrasjonen:
Kontorsjef Renate Bardal

Forfall:
Førsteamanuensis Torbjørn Ekrem
SN-sak 07/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sakene ble behandlet i rekkefølge:
SN-sak 7 /11, SN-sak 8 /11, SN-sak 9 /11, SN-sak 10 /11, O-sak 11/11, O-sak 0 /11,
O-sak 0 /11, og O-sak 0 /11.

SN-sak 08/11

Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage - videre drift

Notat av 09.11.2011
Vedtak: Seksjonens styre vedtar seksjonsledelsens anbefaling, og ber seksjonsledelsen sende frem
saken til NTNU Vitenskapsmuseet som saksgrunnlag for videre behandling i museumsstyret.

SN-sak 09/11

Delegering av oppgaver til kontorsjef

Notat av 21.11.2011
Forslag til vedtak: Seksjonens styre gir sin tilslutning til at kontorsjef blir gitt myndighet til å følge
opp daglige gjøremål for angitte saksområder.
 Styret ønsket i denne sammenheng et mer utdypende notat som beskriver hvilke konkrete
oppgaver seksjonsledere delegerer til kontorsjef. Notatet er vedlagt denne protokollen.
 Ordlyden i vedtaket er endret i forhold til endringene i notatet

Vedtak: Seksjonens styre gir sin tilslutning til at kontorsjef blir gitt myndighet til å undertegne på
angitte skjema og avtaler.

SN-sak 10/11

Handlingsplan for 2012

Notat av 21.11.2011
Vedtak: Styret godkjenner seksjonens innspill til museets handlingsplan. Seksjonens forslag til
handlingsplan er et innspill til museets handlingsplan. Museumsledelsen vil prioritere innkomne
handlingsplantiltak og legge frem et forslag på handlingsplan for NTNU Vitenskapsmuseet for
museets styre.

SN-sak 11/11

Eventuelt

1. Biofagevalueringen.
 Seksjonsleder informerte i korte trekk om resultatet og hvordan seksjonen
skal jobbe videre med resultatene fra evalueringen.

 Styret ønsker en analyse av evalueringen med en betenkning om
konsekvenser av evalueringen. Dette vil bli lagt frem på et senere
styremøte.
Orienteringssaker:
O-sak 03/11

Orientering om biofagevalueringen

 Orienteringssaken ble av styret løftet til en SN-sak under eventuelt

O-sak 04/11

Utarbeidelse av ny stillingsplan ved seksjon for naturhistorie

O-sak 05/11

Styringsdokument for BOA-aktiviteten (bidrags- og oppdragsaktiviteten)

O-sak 06/11

Seksjonen vil lede det nasjonale arbeidet med DNA barcoding (NorBOL)

