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Årsberetning for AVF 2018

Frem til årsmøtet 2018 besto AVFs styre av:

Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

David Persson, valgt for 1 år
Kristrun Helga Kristthorsdottir (Valgt for 2 år)
Jostein Mulder Pettersen (ikke på valg)

Aoife Westgaard, Karianne Jacobsen og Are strøm varamedlemmer.
Etter årsmøtet 2018 fikk styret følgende sammensetning:

Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:

David Persson, valgt for 1 år
Kristrun Helga Kristthorsdottir (Valgt for 2 år)
Jostein Mulder Pettersen (ikke på valg)

Varamedlemmer:

Aoife Westgaard, valgt for 1 år
Karianne Jacobsen, valgt for 1 år
Are Strøm, valgt for 1 år
Desisor:

Asgeir Østvik, valgt for 1 år
Valgkomité:

Medlem: Bjørn Gillund (gjenvalg)
Medlem: Marianne Nergård (gjenvalg)
Medlem: Kristin Bjørklund (gjenvalg)
Sekretær:
Regnskap:
Revisjon:

Ellef Blakstad
DNVs økonomiavdeling
Grant Thornton Revisjon AS

Medlemmer:

167 medlemmer ved årets utgang. Av disse er 13 pensjonister, ett æresmedlem og
23 studentmedlemmer.

Foreningens virksomhet er ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljøet
Styremøter:

Det er holdt 5 telefonmøter i 2018

Besøksadr::
Keysers gt. 5,
0165 Oslo

Postadr:
P.b. 6781 St.Olavs pl

Telefon
22 99 46 00

Telefax:
22 99 46 01

Bankgiro:
5005.05.63844

E-mail: dnv@vetnett.no
http:/www.vetnett.no/dnv/

Årsmøte:

Årsmøtet i AVF ble avholdt på Thon Hotell Oslo Airport, Gardemoen, mandag 11. oktober fra kl. 1600 i
forbindelse med AVF høstkonferanse.
To etterutdanningskurs i 2017

1): Vårkurs under Veterinærdagene, Flesland-Bergen, 8-9. februar 2018 «Veterinærens rolle med å
ivareta miljøhensyn» på dag 1 og dag 2 «Fôringsrelaterte utfordringer i oppdrettsnæringen» 39
deltakere
2): Høstkurs, Thon Hotell Oslo Airport, Gardemoen, 11-12. oktober 2018. Tema var «Betydning og
håndtering av aktuelle helseutfordringer i oppdrett av laks, regnbueørret og rensefisk». Det var 69
deltakere tilstede.
Deltakelse på møter/aktiviteter:

1. Arbeidsmøte med brønnbåtveileder (David)
2. Møte med ledelsen i Mattilsynet (David og Ellef)
3. Sentralstyremøte DNV (David)
4. Tenketank DNV (David)
5. Seminar i regi av LMI (David og Ellef)
6. Møte om dyrevelferd i akvanæringen (Jostein og Ellef)
7. Møte med LMI (Ellef og David)
8. Møte med statssekretær (David og Ellef)
9. Karrieredagene DNV (Kristrun)
10. Møte med Sjømat Norge (David og Ellef)
11. Debatt om dyrevelferd i akvanæringen i regi av VI og HI (David og Ellef)
12. Arbeidsmøte terapiveileder i havbruksnæringen (David)
Annet:
•

•

•

•

•

Legemiddelkampanjen
Mye tid har i løpet av året gått med til å følge opp legemiddelkampanjen. Både for å bistå
enkeltmedlemmer i tilsynssaker men også fagpolitisk ovenfor spesielt Mattilsynet og videre for å
følge opp selve rapporten som ble publisert juni 2018.
Studentkveld på Adamstuen
I mars gjentok vi suksessen fra 2016 og hadde stort oppmøte av studenter som fikk høre mange
gode foredrag fra veterinærer i havbruksnæringen. Takk også til MSD som stod for maten
(Sushi!).
Fagdag akva for veterinærstudenter
På forespørsel fra studieavdelingen ble det som i 2016 arrangert «fagdag akva» for de to yngste
kullene på veterinærhøgskolen i oktober. Studentene fikk her en innføring til oppdrett av fisk og
hva veterinæren gjør. Tusen takk til alle foredragsholdere og Solvay som stod for lunsjen.
Fagdagen har tydeligvis vært vellykket også sett fra ledelsen til veterinærhøgskolen, nå kommer
nemlig fagdagen bli en del av den nye studieplanen på første året til veterinærstudentene som
kommer i forbindelse med flyttingen til Ås!
Media:
o https://ilaks.no/melding-til-klienter-i-havbruksnaeringen-som-har-tilknytning-til-termiskbehandling/
o https://www.kyst.no/article/fiskeriminister-bidrar-til-daarlig-fiskevelferd-og-viderespredning-av-pd/
o Politisk leder i NVT nr 4 2018

Svar på høringsuttalelser. Styret har bidratt til utarbeidelse av høringssvar til:
Høringssvar - Tiltak for motvirkning av negative miljøeffekter av lakselusbehandling

Økonomi

Regnskapsrapporter gjennomgås på styremøtene, slik at styret skal ha god oversikt over regnskapsstatus
gjennom året.
Resultatet for 2018 viser et årsresultat på kr 44 820 Av dette er 75 000 kroner utstillingsinntekter fra
høstkurset 2017 som ikke ble fakturert og bokført før i 2018. Det er i tillegg kostnadsført ekstraordinær

bevilgning på 50 000 kroner til prosjekt om psykisk helse blant veterinærer i regi av Helene Seljenes
Dalum.
Regnskapet anses å gi et rettvisende bilde av foreningen og er basert på fortsatt drift
Ansatte/likestilling

Det er ingen ansatte i foreningen og styrets sammensetning fremmer likestilling.

Oslo, 10.05.2019

____________
Kristrun Helga Kristthorsdottir
Styreleder

_____________
Aoife Westgaard
Styremedlem

____________
Jostein Mulder Pettersen
Styremedlem

_____________
Ellef Blakstad
Sekretær

