Referat fra styremøte 3/18
Tid: 24.05.2018 kl. 08:30-11:30
Sted: Kongsvold fjellstue
Til stede:
Bror Yngve Rahm
Christian Steel
Astrid Brekke Skrindo
Vigdis Vandvik
Gro I. van der Meeren
Toril Loennechen Moen
Dessuten møtte:
Iulie Aslaksen (varamedlem)
Kjell Nedreaas (varamedlem)
Jan Henning L’Abée-Lund (varamedlem)
Fridtjof Mehlum (varamedlem)
Arild Lindgaard (varamedlem)
Nils Valland
Einar Hjorthol (referent)
12/18 Godkjenning av referat fra styremøte 1/2018 og 2/2018
Vedtak: Styret godkjenner referatene

13/18 Foredrag billedgjenkjenning; Wouter Koch
Vedtak: Styret tar foredraget 23.5.2018 til orientering

14/18 Tertialrapport 1. tertial med avviksrapport til KLD
Vedtak: Styret tar de faglige statusrapportene 23.5.3028 til orientering. Styret ber
administrasjonen å øke kutt på Artsprosjektet fra 2 til 3 mill. kr og beholde rammen på
opprinnelig budsjett i 2018 for arbeidet med kartleggingskoordinering, brukerstøtte og
validering på Artsobservasjoner.
15/18 Strategisk plan 2018 – 2022 (V-sak)
Vedtak: Styret vedtak følgende overordnede mål for Artsdatabanken:

1) Artsdatabanken er samfunnets kilde til kvalitetssikret og lett tilgjengelig informasjon

om naturmangfold.
2) Artsdatabanken skal, i nært samarbeid med fagmiljøene, være den sentrale
tilrettelegger for mobilisering, innhenting, deling og sammenstilling av data og
kunnskap om naturmangfold.
3) Artsdatabanken skal ha høy faglig kvalitet på leveranser gjennom planmessig og
effektiv drift.
4) Artsdatabanken skal være uavhengig og nøytral.
Styret vedtar de fremlagte forslag til avsnitt 3. Mål i planperioden og gir administrasjonen
fullmakt til redigering av disse.
16/18 Lansering av Fremmede arter 6. og 6.juni: opplegg
Vedtak: Styret tar opplegget for konferansen til orientering

17/18 Begrepet svarteliste (V-sak)
Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag om å avvikle bruken av begrepet «svarteliste» i
Artsdatabanken og anvende begrepet «fremmedartsliste» i stedet. Styret legger spesielt vekt
på harmonisering mot internasjonal begrepsbruk.

18/18 Innspill til statsbudsjettet; Budsjett 2019; versjon 2
Vedtak: Styret tok det innsendte budsjettet til orientering

19/18 Mandat og instruks
Vedtak: Styret tar de fremlagte utkast til orientering og gir styreleder og direktør fullmakt til
videre oppfølging av saken med KLD.
20/18 Status nytt styre
Vedtak: Styret tok den uavklarte status for oppnevning av nytt til orientering og gav
styreleder og direktør fullmakt til videre oppfølging av saken med KLD.
21/18 Investeringer i inventar
Vedtak: Styret godkjente investeringsforslaget som en del av budsjettet for 2018.
22/18 Eventuelt
Ingen saker er meldt inn.

Referent: Einar Hjorthol

