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Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat 17.01.2022 

 

Styremøte  

 
Møtet ble avholdt digitalt og pr telefon fra kl. 15.00 – 16.30.  
Til stede: Halvor Hektoen, Martha J Ulvund, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Lars Moe, 

Jorun Jarp og Tone Kjeang.  

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 11. desember 2021 ble godkjent. 

 

Sak 2. Møteprogram for våren 2022  

Januarmøtet ble avlyst. Sett i lys av koronasituasjonen og nye regler måtte det nå diskuteres 

om programmet skulle gå som skissert på forrige styremøte. Det var enighet om å følge 

planen.  

Programmet for våren:   

Kaffetreff: 

1.februar: Julie Føske Johnsen - Paradigmeskifte i synet på samvær mellom melkeku og kalv 

1.mars: Ingebjørg Grunnan Fostad - Da mennesker overførte svineinfluensa til norske 

svinebesetninger. 

5.april: Egil Ole Øen - Da dyrlegene gikk til sjøs. 

 

Vårmøte/ medlemsmøte: 

26.april: Cecilie Ersdal NMBU, Jørn Våge VI, Mattilsynet - Snikende prionsykdommer hos 

store dyr i Norge – Skrapesyke (scrapie) ga store problemer for sau, nå truer skrantesyke 

(CWD) reinsdyra våre. 
 

Kaffetreffene blir på Vestre Aker Menighetshus kl. 11.30. Forelesningen begynner kl. 12. 

Kontaktperson ved Vestre Aker Menighetshus ønsket pga. dobbeltbooking at NVHS flyttet 

februarmøtet til Bakkehaugen menighetshus på Tåsen. Det var enighet i styret om å si nei til å 

flytte dette møtet, slik at det blir arrangert i menighetshuset til Vestre Aker kirke. 

Det legges opp til strømming av foredraget den 1. februar. LM og JJ følger opp (strømme-

utstyr; høyttalere; skjøteledning mm).   
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Vårmøtet/ generalforsamling blir på Ås kl. 18. 

Sak 3.  Generalforsamling våren 2022 (26.04.) – melding til valgkomiteen 

Generalforsamlingen skjer i etterkant av foredraget på vårmøtet. Det arbeides for at vårmøtet 

med etterfølgende servering kan arrangeres på Veterinærinstituttet. Mulighet for strømming 

av foredraget sjekkes ut. JJ følger opp. 

 

Årsmelding og økonomisk oversikt skal legges fram og det skal være valg. Beskjed gis til 

valgkomitéen (HH og LM). 

 

Servering på slike møter har vært forbeholdt medlemmer. Styret drøftet muligheter for å 

kunne tilby servering også til ikke medlemmer og da mot betaling (f.eks. vipps).  

 

Sak 4. Status på økonomien  

Oversikt over økonomien ble lagt fram av kasserer. Økonomien er stabil og ganske lik som i 

fjor. Dette til tross for at årboka, som er en stor utgiftspost for selskapet, gis ut årlig og ikke 

bare annet hvert år som tidligere. Redaktørens innsats med lay-out har redusert kostnadene 

med utgivelsen betydelig. Trykking og utsendelse har også blitt rimeligere enn tidligere. 

Selskapet har økte utgifter til lokalleie. Imidlertid har koronasituasjonen i de siste årene 

medført mindre kostnader til dette, da mange møter har blitt avlyst. 

 

Sak 5. Verdenskongressen i Brescia 31.08. – 03.09.  

Reisemål: Verdenskongressen i veterinærhistorie arrangeres i Brescia i Nord-Italia 31.08 - 

03.09 og er årets valg av reisemål. Det ble sendt ut informasjon om saken til medlemmene før 

jul 2021. Mer utfyllende informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsidene og også bli sendt ut 

til medlemmene. Det er mulighet for både å delta på kongressen eller være med som turist. 

Brescia er et fint utgangspunkt for rundreise og ferie i Italia. Det vil også være anledning til å 

melde seg på ledsagerprogram og på tur (postkonferanse tur) i forbindelse med kongressen.  

Påmelding og reisebestilling: Påmelding til kongressen og bestilling av reise må foretas av 

hver enkelt. Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmer så snart påmelding kan starte. 

Nettsiden vil også bli oppdatert. 

Innlegg på kongressen: Det vil være av interesse også med norske innlegg på en slik kongress. 

Styret drøftet om og eventuelt hvordan det kunne tas initiativ til å oppfordre aktuelle 

forelesere. Presidenten for WAHVM har i e-post informert om hvordan man kan melde seg på 

som foreleser til å holde presentasjoner og lagt ved skjema til dette. Mer utfyllende 

informasjon vil bli lagt ut på nettsidene og også bli sendt ut medlemmene.  

TK og EL følger opp. 

Sak 6. Eventuelt 

Veterinærmuséet. I løpet av februar skal det settes i gang et arbeid for å legge muséets 

gjenstander på digitalt museum. Dette er gode nyheter. Vitenparken får overført midler fra 

NMBU for å ha hånd om muséet, og parken har ansatt en person i deltidsstilling som blant 

annet skal ha med digitaliseringen å gjøre. Kristian Ingebrigtsen og Ingrid Landmark har med 

sitt grundige arbeid lagt et godt grunnlag for dette. 
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Styret har tidligere uttrykt bekymring for at charabancen ikke har fått noen plass etter 

flyttingen. Styret skal arbeide videre med å finne et egnet sted. Styret er opptatt av at 

charabancen, som tilhører Veterinærmuseet, får en sentral plassering hvor mange studenter 

går forbi. Ragnvald Bugge Ness, professor i ambulatorisk klinikk og fødselshjelp fra 1939, 

anskaffet den ca. 1910. Han drev da privatpraksis i Kristiania, og vogna var i bruk i 

dyrlegepraksis inntil bilen tok over. Den har en klar veterinærhistorisk verdi. HH følger 

saken. 

Medlemskontingenten. Medlemskontingenten er i dag på kr. 250,-. Økning i utgifter for 

selskapet gjør at styret vil vurdere å fremme en økning av medlemsavgiften på 

generalforsamlingen. Den har ikke vært økt på mange år.  

Det gjøres en innsats for å få til strømming av de månedlige foredragene. Det er ønskelig at 

også medlemmer som ikke bor i Oslo-området, skal få anledning til å høre og se 

presentasjonene. Dette medfører økte kostnader. 

Flytting av veterinærmiljøene fra Adamstua til Ås, har medført nye utgifter til lokalleie for 

møter.  

Årlig utgivelse av årboka kan også medføre økte utgifter. 

Aksjefond. Noe av selskapets midler kan eventuelt plasseres i fond med lav risiko. Dette vil 

bli diskutert videre og en eventuell omplassering må behandles i generalforsamlingen. LM  

 

Nytt styremøte 

Nytt møte 1. februar. 

. 


