Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Referat
Styremøte 16.02.2021.
Møtet ble gjennomført via telefon, kl. 15.20 – 16.20.
Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Jorun Jarp, Lars Moe og Tone
Kjeang. Martha J Ulvund har meldt forfall.
Møteleder Halvor Hektoen
Referent Tone Kjeang

Saker
Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat av 21. januar 2021 ble godkjent.
Sak 2. Avlysing av kaffetreff 2. mars. Hva med møtene 6. april og 27. april?
To kaffetreffer (januar og februar) har måttet avlyses. Da koronasituasjonen fortsatt er
uavklart, ble det besluttet også å avlyse de planlagte møtene 2. mars (Erik Stenvik) og 6. april
(Bothild Nordsletten). Det er fortsatt håp om å kunne gjennomføre medlemsmøtet den 27.
april med Line Vold fra Folkehelseinstituttet. Avgjørelse vil bli tatt før påske. EL sender ut
informasjon om dette til medlemmene. TK oppdaterer på nettsidene.
Sak 3. Videre planlegging av tur til Trøndelag 31. august - 3. september
JFA har sendt ut et forslag til påmeldingsskjema og et oppdatert program til styret. Det var
enighet om at forslaget var både ryddig og dekkende. Noen praktiske forhold ble diskutert,
slik som frister, påmelding og økonomi. Frist for en ev. avlysning er 16. juli. Minimum antall
deltakere settes til 20 personer og maksimum til 36 personer. Det er båttransporten ut til
anlegg som begrenser antallet som kan være med, og det vil være «første mann til mølla»prinsippet som gjelder. Det blir lagt opp til fleksibilitet i forhold til transport og overnatting.
JFA og LM arbeider videre med det praktiske. EL sender ut informasjon til medlemmene om
dette og vedlegger både program og påmeldingsskjema. TK oppdaterer på nettsidene.
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Sak 4. Planlegging av program for høsten
De foredrag som nå er avlyst videreføres som aktuelle. Det vises ellers til diskusjonen under
Sak 2 i referat av 3.11.20, når det gjelder andre aktuelle tema for høsten. Foredrag som var
foreslått satt opp til høsten må kanskje forskyves til våren 2022.
Dette punkt tas videre i neste møte. Da vil nærmere detaljer om foredrag, dato og sted for
høstens program tas opp til diskusjon.
Sak 6. Eventuelt
• Arrangere lokalt veterinærhistorisk møte i Trøndelag? JFA ønsket synspunkter fra
styret. Forslaget ble godt mottatt. Et slikt møte bør annonseres som vanlig via
medlemskontakten, slik at alle som kan og vil får mulighet til å delta. Leder stiller
gjerne opp.
•

Møtet i Vitenparkens Venner som var annonsert 11. februar 2021 var avlyst. Per
Harald Grue ønsket der en presentasjon av NVHS og veterinærmuséet.

•

Teams har ikke fungert optimalt som møteplass for styret. Det kan imidlertid være en
plass hvor vi kan dele dokumenter. LM hadde en liten gjennomgang av funksjoner i
Teams.

Nytt styremøte
Dato er ikke fastsatt for nytt styremøte, men det vil bli etter påske (etter 5. april). Avgjørelse
om en ev. avlysning av medlemsmøtet 27. april vil bli tatt før påske (før 26. mars), enten via
telefonmøte eller e-post-runde.
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