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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat  

Styremøte 16.04.2021. 

  
Møtet ble gjennomført digitalt fra kl. 12.30 –15.20  

Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Lars Moe og Tone Kjeang. 

Jorun Jarp og Martha J Ulvund hadde meldt forfall.  

 

Gudbrand Bakken deltok under punkt 4. 

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 16. februar 2021 ble godkjent.  

 

Koronasituasjonen betinger fortsatt strenge restriksjoner. Det planlagte medlemsmøtet 27. 

april med Line Vold fra Folkehelseinstituttet måtte også avlyses. Dette innebærer at selskapet 

dessverre ikke har kunnet gjennomføre noen kaffetreff eller medlemsmøter dette semesteret. 

Avlysningen ble besluttet etter en e-postrunde med styremedlemmene 17. mars. Informasjon 

ble lagt ut på selskapets nettside og ble sendt ut i e-post til medlemmene.  

 

Sak 2. Tur til Trøndelag 31. august - 3. september 

Det blir tur til Trøndelag! Hittil er det påmeldt 24 personer. Minimum antall deltakere var satt 

til 20 personer og maksimum til 36 personer. Det er båttransporten ut til anlegg som begrenser 

antallet som kan være med. Trolig vil flere melde seg på, og det er «første mann til mølla»-

prinsippet som gjelder. Betalingsfrist for deltakere er 16. juli. Siste frist for styret for en ev. 

avlysning av hele turen er 19. juli. JFA og den lokale arrangementskomiteen, Ivar Hellesnes 

og Steinar Johnsen har ferdigstilt det detaljerte programmet. LM og JFA arbeider videre med 

det praktiske vedrørende påmelding og økonomien.  

 

Sak 3. Planlegging av program for høsten 

Styret var enige om å forsøke å arrangere de nå avlyste foredragene (Kjell Kongsengen, Erik 

Stenvik, Bothild Nordsletten, Sigmund Rodvelt og Line Vold) til høsten. Et eller flere av 

disse foredragene kan eventuelt forskyves til vårprogrammet. Til høsten skal tre kaffetreff (7. 
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sept., 5. okt. og 2. nov.) og ett medlemsmøte (30. nov.) arrangeres. HH kontakter de aktuelle 

foreleserne og gjør avtale om møtelokaler med Vestre Aker menighetshus. 

JFA arbeider videre med planene om et lokalt møte i Trøndelag, jfr. referat av 16.02.21, sak 6.  

Sak 4. Årboka 2021 

a. Status 

GB informerte om status. Styret hadde mottatt en foreløpig innholdsfortegnelse. Det 

hadde vært bra tilgang på artikler. Ytterligere fire bidrag hadde kommet inn og det er 

ønskelig å få plass til dem. Det bør også settes av plass til en omtale av årets tur til 

Trøndelag med bilder.  

Det ble avklart at NVHS årsmelding bare skal være med i årboka annet hvert år. Dette 

har vært rutinen tidligere og blir videreført.  

Hvor mange sider årboka skal ha og hvor mange eksemplarer som skal trykkes er et 

økonomisk spørsmål. En utvidelse skjer i bolker på 16 sider. Siste utgave (2020) var 

på 208 sider og i 2019 var årboka på 176 sider. Boka for 2021 blir antakelig på 192 

sider. Antall eksemplarer avgjøres nærmere trykkedato. 

Styrets medlemmer var imponert over arbeidet og ser fram til en ny og interessant 

årbok utpå høsten.  

b. Fordeling av oppgaver med trykking og utgivelse 

Redaktøren har hittil tatt seg av kontakten med trykkeriet. Dette ansvaret samt avtale 

om utsending til medlemmer og bidragsytere tas nå over av styrets representant i 

redaksjonskomiteen, HH. EL har ansvar for oppdatert medlemsliste og er mottaker av 

bøker som kommer i retur. LM har ansvar for det økonomiske oppgjøret med trykkeri, 

distribusjon og ellers andre kostnader forbundet med utgivelse av årboka.  

c. Digitalisering? 

Årboka er en svært viktig oppgave for NVHS. Det er ikke vanskelig å se verdien av å 

gjøre artiklene tilgjengelig på nett. Styret vil arbeide videre med saken.  

 

Sak 5. Avtale med Vitenparken m.fl. 

HH la frem et utkast til en avtale med Vitenparken, Vitenparkens venner og NMBU 

veterinærhøgskolen. Dette ble diskutert noe. Konklusjonen ble at styrets medlemmer 

sender skriftlige innspill og kommenterer til HH.  

 

Sak 6.  Eventuelt 

• Medlemsrekruttering 

Dette er et punkt som det kontinuerlig arbeides med. Styrets innsats med spesiell 

rekruttering i årskull som står i ferd med å nå pensjonsalder, med bl.a. utsendelse av 

gratis årbok, har ikke gitt mange nye medlemmer. Flere muligheter diskuteres bl.a.  

strømming av foredrag, regionale kaffemøter (for å øke interessen utenfor Oslo) og 

reklame for foreningen på samlinger som Veterinærdagene.  

 

Nytt styremøte 

31. mai kl. 14-16 


