REFERAT
Styringsgruppmöte, ADED
Datum: 24. januari 2019, 09:00-11:00
Deltagare: Asbjørn Engevik (UM), Ole Madsen (AM), Bernt Rundberget (VM), Roger
Jørgensen (UIT), Espen Uleberg (KHM), Steinar Solheim (KHM), Jan Bill (KHM) och Jakob KileVesik (KHM)
Ej deltagande: Solveig Skjermo (RA) och Susan Matland (MUSIT)
Jakob Kile-Vesik ledde mötet och förde referat. Gruppledare är Steinar Solheim.
Ny projektledare Jan Bill presenterades. Han tar över efter Torunn Klokkernes.
Mötet inleddes med genomgång av agendan för mötet och mandatet som gruppen har. Den
framdrift och det jobb som genomfört av projektet sedan senaste mötet presenterades kort.
Efter detta startade arbetet med genomgång av Särskild rapport som ska lämnas in till NFR. Att
kommentera på denna rapport var huvudmålet med mötet. Kommentarerna som framkom under
denna genomgång fördes in i rapporten och tas ej upp här i detalj. För information om detta se
Särskild rapport. Rapporten sänds ut till gruppen efter korrektion för en andra genomläsning.
Fakturagrundlag och budget för 2018 visades upp för gruppen och det blev här viktigt att skilja
mellan poster från 2018 och 2019 samt fakturerade medel och faktiskt förbruk. Ett avvik mellan
budget och fakturerade medel skapat av sena fakturor rörande WP2, 3 och 9 måste förklaras. Denna
poäng gick igen från diskussion om Särskilt rapport. Vi måste också kontakt NFR och säkerställa hur vi
hanterar fakturor som inkommer i januari men speglar arbete som genomförts i 2018, vi måste få
klarhet i om pengar här måste överföras. Detta för att ej riskera att förlora medel som ej överförts
från ett budgetår till ett annat.
Styringsgruppen önskar också att bli mer informerad om ting som sker inom projektet. Detta löses via
uppdateringar som skickas ut med mail och dropbox. Detta kan hjälpa gruppen att förankra projektet
i egen organisation.
Styringsgruppen ser gärna att de får tillgång till utlysningen i Doffin och får kommentera på den före
den läggs ut.
Angående nästa möte så borde det hållas i samband med val av producent av databasen.
Styringgruppen får då tillgång till alla dokument rörande detta.

Bernt Rundberget tog upp att Vitenskapsmuseet i Trondheim satt av pengar till projektet och
väljer att koppla sig på WP5 och WP7 även då de inte är fulla partners av projektet. Detta är
väldigt goda nyheter. Mötet avslutades.
24. januari 2019. Jakob Kile-Vesik

