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PROTOKOLL STYREMØTE 01/18 - 30. januar 2018 

Sted: Tøyen Hovedgård, kl. 09:00-12:00 

Tilstede: 
 

 

 

 

 

Kristin Halvorsen 
Harald Magnus Andreassen 
Tore Oldeide Elgvin 
Julie S. Paus-Knudsen 
Anneleen Kool  
Solveig Kristensen 
Brita Stedje (vara) 
Birgitte Lisbeth Graae Thorbek  
Espen Sommer Værland 

Forfall: Jørn Hurum (vara møtte) 

Fra administrasjonen: Tone Lindheim 
Krenar Badivuku  
Cathrine Vollelv  
Jon Lønnve  
Fridtjof Mehlum  
Hedda Ugletveit  

 
Kristin Halvorsen ønsket velkommen, og gjennomførte en presentasjonsrunde blant styremedlemmene og 
administrasjonens bisittere. 
 
Forskerorientering: 
Professor Christian Brochmann presenterer sitt nye Toppforskprosjekt fra NFR: "SpeciationClock - How fast 
does the 'speciation clock' tick in selfing versus outcrossing." lineages?  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.   
 
Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtene (IDF) 23. og 26. januar 2018, med 
tjenestemannsorganisasjonene ble delt ut.  
 
VEDTAKSSAKER  
V-sak 01  Styrets møteplan 2018 

Følgende møteplan er vedtatt for 2018. 
 30. januar 2018, kl. 09.00-12.00 
 28 mai 2018 start kl. 14.00 inkludert styreseminar med middag.  
 19. september 2018, kl. 09.00-12.00 
 6. desember 2018, kl. 09.00-12.00 
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V-sak 02 Helse- miljø og sikkerhet ved NHM 
 Badivuku startet med å presentere resultatene fra arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen 

(ARK), som ble gjennomført ved NHM i mai 2015. Videre utdypet han den utsendte 
statusrapporten, samt NHMs plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten i 2018.   

  
Vedtak: Før NHM gjennomfører en ny ARK undersøkelse, vil styret være med på diskusjonen om 

hvordan den legges opp/designes. 
Notat og redegjørelse om HMS- og sikkerhetssituasjonen ved NHM tas til etterretning. 

V-sak 03 Årsregnskap og revidert budsjett 
 Vollelv innledet med å redegjøre for regnskapet for 2017, og presenterte deretter forslag til 

budsjettfordeling for 2018. 

Vedtak: Styret tar gjennomgangen av årsregnskap for 2017 og forslag til budsjett for 2018 til 
etterretning.  

  
ORIENTERINGSSAKER 

O-sak 01 Protokoll møte 04/17 (ble godkjent av det forrige styret)  
 

O-sak 02 Campus Tøyen - arealdisponering og utvikling av bygningsmassen 
Jon Lønnve redegjorde. Styret ønsker denne saken tilbake på møtet i mai. 
 

O-sak 02 Status strategiprosessen 
Lønnve redegjorde kort om status for arbeidet med å innhente fakta.  Styret får saken tilbake 
i neste styremøte. 
 

O-sak 04 Status store satsninger 
Lindheim orienterte om ulike byggeprosjekter: bruk av innsparte MVA-midler fra 
rehabiliteringen av Brøggers hus til erstatningslokaler i øvrige bygg, rehabilitering av 
Brøggers hus, nytt veksthus og nytt klimahus. 

O-sak 05 Aktuelle saker fra museumsdirektøren 
Lindheim orienterte om kommunens planer for en midlertidig flerbrukshall på sirkustomta, 
samt MVA situasjonen knyttet til klimahuset.  

O-sak 06 Tiltredelser og fratredelser, status tilsettinger. 
Det vises til utsendt saksdokument. 

 
O-sak 07 Plan for styresaker/årshjul 
 Det vises til utsendt notat.  I tillegg ønsker styret at Campus Tøyen settes opp på styrets 

maimøte.  

O-sak 08 Eventuelt 
  Ingen saker 
 
De av styrets medlemmer som hadde lyst og anledning, ble med Cecilie Webb, på en guidet omvisning i 
museets nye utstilling: Livets tre. 

Møtet ble hevet kl. 12:00/HU 


