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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat 13.12.2021 

 

Styremøte  

 
Møtet ble avholdt digitalt og pr telefon fra kl. 11.00 – 12.30.  
Til stede: Halvor Hektoen, Martha J Ulvund, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Lars Moe 

og Tone Kjeang.  

Jorun Jarp hadde meldt forfall.  

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 2. november 2021 ble godkjent 28. november etter en e-postrunde. Det er publisert 

på NVHS nettside under «Styret, referater». 

 

Sak 2. Medlemsmøtet  

Medlemsmøtet med omvisning på NMBU veterinærhøgskolen og foredrag av Line Vold på 

Vitenparken, Ås, ble gjennomført den 30. november. Det var 70 påmeldte som deltok og ca. 

20 personer i tillegg. Strømmingen av foredraget kostet i overkant av kr. 10 000,-. Kostnaden 

ble dekket av Vitenparken, som får tilskudd fra NMBU for å ha ansvar for veterinærmuséet 

og for å bidra til overføring av kunnskap om veterinær historie. Lenke til det strømmede 

foredraget er lagt ut på selskapets nettside og fungerer fortsatt. DNV dekket utgifter til 

servering. 

 

Sak 3. Møteprogram for våren 2022  

Koronasituasjonen med ny smittebølge setter kjepper i hjulene for møteprogrammet på nyåret. 

Det er varslet innstramminger og det ble enighet om å avlyse det første foredraget i januar. 

HH hadde allerede vært i kontakt med Julie Føske Johnsen, som var villig til å flytte sitt 

foredrag om kalvehelse til februarmøtet. 

 

Hele vårprogrammet ble diskutert og avklart. Det blir som følger (tittel på foredragene er ikke 

endelig bestemt): 

• 1. Februar: Julie Føske Johnsen; Kalvehelse før og nå 

• 1. Mars: Ingebjørg Grunnan Fostad; Svineinfluensa. En folkesjukdom og ikke en 

dyresjukdom  
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• 29. Mars: Egil Ole Øen; Veterinærer som hvalfangstinspektører. 

• 26. April: Medlemsmøte. Tema skrantesjuke. Det skjer mye på forskningssiden når det 

gjelder prionsjukdommer. Forvaltningen av sjukdommen hos villreinstammen på 

Hardangervidda har stadige utfordringer. Det er også viktig for selskapet å trekke de 

historiske linjene. Forelesere fra NMBU, VI og MT er ønskelig. HH følger opp 

planleggingen. 

EL sender ut møteprogrammet til medlemmene før jul. Her vil det også bli opplyst om lenke 

på NVHS nettside til foredraget med Line Vold. 

Eventuelt:  

Elektronisk lagring mm. Hvilke muligheter finnes for elektronisk lagring av selskapets 

dokumenter? Dette ble diskutert noe. Saken settes opp som et eget punkt på et møte over 

nyttår. Muligheter for strømming og lagring av strømmede foredrag må også diskuteres 

videre.  

Tur til Brescia i Nord Italia. Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmene om valget av 

reisemål i 2022. Verdenskongressen i veterinærhistorie skal arrangeres 31.08 - 03.09. 

Påmelding til kongressen og bestilling av reise må foretas av hver enkelt. Det vil også være 

anledning til å melde seg på turer i forbindelse med kongressen i for- eller etterkant. Styret vil 

komme med mer utfyllende informasjon på nyåret. Lenke til kongressen: 

https://www.wahvm.co.uk/upcoming-events. Nettsiden oppdateres med nye opplysninger 

etter hvert. 

Nytt styremøte 

Nytt møte januar. Dato ikke fastsatt. 
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https://www.wahvm.co.uk/upcoming-events

