Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Oslo 24. september 2021

Referat
Veterinær Kjell Kongsengen holdt foredrag fra sitt liv som dyrlege på Toten.
26 tilhørere
Styremøte 7.9.2021
Møtet ble avholdt i Vestre Aker menighetshus etter høstens første kaffetreff.
Tilstede: Halvor Hektoen, Lars Moe, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium.
Martha J. Ulvund deltok via Zoom, Tone Kjeang og Jorun Jarp hadde meldt
forfall.
Møteleder: Halvor Hektoen
Referent: Elise Lium
Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Utkastet av referatet fra møte 31.05.2021 godkjennes etter små
korreksjoner.
Sak 2. Program for høsten
Program for høsten går som planlagt:
Kaffetreff:
05.10 Erik Stenvik
02.11 Sigmund Rodvelt
Medlemsmøte
30.11 Line Vold
Tidspunktet for møtet med Line Vold er ikke endelig avklart. Møtet
avholdes i møtelokaler i Vitenparken på Ås, HH avklarer detaljene før neste
styremøte.
Det har kommet innspill fra flere medlemmer med ønske om omvisning i de
nye veterinærbygningene på Ås. Det tar tid å se hele
NMBU/Veterinærhøyskolen, mye logistikk med klesskift for rene/urene
soner/smittevern etc. De ansatte har ennå ikke fått omvisning, og det er
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behov for flere avklaringer med tanke på hva vi skal se og når det er aktuelt.
LM følger opp dette.
HH opplyser at Oslo og Akershus veterinærforening skal ha et
medlemsmøte på Ås i november. De ønsker da et innlegg fra NVHS om
veterinærhøyskolens historie, LM kan være aktuell foredragsholder. Det er
også planlagt en omvisning i forbindelse med dette møtet, detaljene må
avklares nærmere til neste styremøte.
18.november er det møte i Vitenskapens venner, der Per Harald Grue har
ytret ønske om en presentasjon av NVHS (HH) og
Veterinærmuseet(Kristian Ingebrigtsen). Det er også ønske om
presentasjon av den nye boka «Dyrehelsa i Norge»(HH).
Sak 3. Digital overføring av kaffetreff.
Dette ble prøvekjørt med MJU i dag. Tilbakemeldingen er at lyden var god,
men litt uklare bilder. Det er behov for mer utprøving. Det vil være svært
viktig at en funksjonell link sendes ut på forhånd, og at vi som sitter sentralt
sørger for at tidsskjemaet overholdes.
Lagringsmuligheter ble også diskutert, det er svært ønskelig at strømmede
foredrag kan lagres for senere bruk. Muligheter i DNV? LM og HH følger opp
dette.
MJU har sendt forespørsler på mail til lokale kolleger med tanke på samling
med foredrag – i etterkant av møtet kom det positiv respons fra
Rogalandsveterinærene, og det gis grønt lys for å fortsette planlegging av
dataoverføring der Høyland er involvert.
Sak4. Referat fra Trøndelagsturen 31.8-2.9.
Alle fra styret som var med på turen var veldig fornøyd, og JFA som
turansvarlig gjorde en strålende jobb og har fått mange positive
tilbakemeldinger. JFA og HH trekker frem følgende punkter:
• Faglig var akvakultur et godt valg, mange fikk sitt første møte med
dette fagområdet. Steinar Johnsen hadde lagt opp et fint program med
museumsbesøk, informasjon om mange sider av næringen fra
smoltproduksjon til slakting og problemene med lakselus og andre
utfordringer. Det var også foredrag om pionerarbeid innen levende
for ved Håvard Aakerøy fra Planktonic, og Asgeir Østvik fortalte om
utviklingen av gründerbedriften Åkerblå fra fiskehelsetjenesten på
Frøya fra 90-tallet og frem til i dag.
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• Byvandring i Trondheim med profesjonell guiding, der omvisning i
den nye katolske kirken v/ biskop Erik Varden(sønn av kollega Sven
Åge Varden) ble et høydepunkt. Han ga mye av seg selv og mange
tanker satt igjen etter det besøket.
• Sosialt var hele turen veldig vellykket, ekstra underholdning ved
middagen på Bårdshaug var ikke nødvendig. Praten gikk livlig rundt
alle bord!
• Historien om gruvene på Løkken var svært levende og interessant
beskrevet av JFA. Omvisningen i Thamspaviljongen på Bårdshaug var
et historisk høydepunkt, også meget levende presentert av vår
engasjerte turleder. Ekstra takk til JFA!!
Sak 5. Status årbok 2021.
Årbok 2021 er nesten ferdig. Referat fra Trøndelagsturen er under arbeid
ved HH.
Sak 6. Eventuelt.
Det var ingen saker til realitetsbehandling under aktuelt.
Møtet ble avsluttet kl.14.45. Neste styremøte etter kaffetreffet 5.10.
Elise Lium, referent
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