Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Referat
Styremøte 21.01.2021.
Møtet ble gjennomført via internett, kl. 14.00 – 15.30.
Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Jorun Jarp, Lars Moe og Tone
Kjeang. Martha J Ulvund meldte forfall.
Møteleder Halvor Hektoen
Referent Tone Kjeang
Referatet av 15. desember 2020 ble godkjent 12. januar 2021 etter en e-postrunde med
styremedlemmene.

Saker
Sak 1. Status for møter i vårterminen etter nye koronatiltak
To planlagte møter er allerede avlyst (Kongsengen og Rodvelt). Nå er det mulig at også
marsmøtet må avlyses. Erik Stenvik er foredragsholder. Styret avventer situasjonen noe.
Avgjørelse vil bli tatt innen 15 februar.
Sak 2. Status tur til Trøndelag (JF)
Programmet ser ut til å kunne gjennomføres slik som planlagt i 2020. Ivar Hellesnes og
Steinar Johnsen er med i arrangementskomiteen som tidligere. Det er en del praktiske forhold
som må avklares og diskuteres bl.a. min. og maks. antall deltakere, frister, påmelding og
betaling. Det vil kanskje komme til å være aktuelt for noen bare å delta på deler av turen. Det
vil derfor bli gjort forsøk på å legge opp til fleksibilitet i forhold til transport og overnatting.
JF sender et forslag til påmeldingsskjema til styret. Frist for en ev. avlysning er 30 juli.
Sak 3. Arkivarbeidet (LM)
Mye arbeid er gjort i saken. LM viste mappene med filene i det digitale arkivet. Ryddig og
fint blir det.
Sak 4. Regnskap 2020
Regnskapssammendrag fra Børge Baustad ble sendt ut til styremedlemmene. Overskuddet i
2020 på ca. kr. 23 000,- skyldes i hovedsak salg av 500 eksemplarer av årboka til NMBU.
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Sak 5. Status Årboka 2021
Plan for Årbok 2021 pr 11. januar ble lagt fram. Arbeidet er godt i gang med en lang rekke
spennende innlegg.
Sak 6. Eventuelt
Møteplass for styret: Det er vanskelig å få til fysiske møter grunnet koronasituasjonen. Det
har med varierende hell vært forsøkt ulike digitale løsninger. NMBU/ VI’s Zoom-løsninger
via LM og JJ har vist seg å fungere best hittil.
Spørsmål om vara: NVHS har ingen varamedlemmer. Slik det er nå, pga. koronasituasjonen
og mindre å gjøre, vil styret kunne fungere greit selv om et medlem uteblir for en periode.
Sigmund Rodvelts bok om Kjos-Hanssen: Rodvelt skulle ha holdt foredrag på det avlyste
kaffetreffet 2. februar. Boka er nylig utgitt. HH og Kristian Ingebrigtsen har skrevet en
bokomtale til Norsk veterinærtidsskrift.
«Historisk hjørne» i Norsk veterinærtidsskrift: HH har diskutert med redaktør av
tidsskriftet, Steinar Tessem, om det kunne være interessant med en historisk sak, et «historisk
hjørne», i hvert nummer. Saken tas videre i neste møte.
«Det runde bord», som har stått utenfor lesesal i Hovedbygningen er nå plass på Ås.
Leder for NVHS har i e-post mottatt takk for gaven fra Dekan Anne Storset, NMBU. Hun
presiserte at det vil bli laget noe informasjon knyttet til bordet der gaven vil bli nevnt. Det har
fått en fremtredende plass, jf. medsendte bilder. «Rett innenfor inngangsdøra står det og byr
seg fram til studenter og andre som vil ta et slag kort eller slå av en prat mellom slagene».

Kjos-Hanssens kontor og Char-à-banken (benkevogn) skal også på plass etter hvert.
Nytt styremøte
Dato er ikke fastsatt for nytt møte.
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