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Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

Presentasjon kaffetreff 
 

Cecilie Mejdell fra Veterinærinstituttet holdt foredrag om «Paradigmeskifte i synet på samvær 

mellom melkeku og kalv». Hun steppet på kort varsel inn for Julie Føske Johnsen, som måtte 

gi avbud grunnet korona. Det pågår en omfattende forskning når det gjelder dyrevelferd hos 

ku og kalv på Veterinærinstituttet, og resultatene har vakt oppsikt langt utenfor Skandinavia.  

19 fremmøtte. 

 

Referat 01.02.2022 

 

Styremøte  

 
Møtet ble avholdt digitalt og pr telefon fra kl. 13.30 – 14.45.  
Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Lars Moe, Jorun Jarp og Tone 

Kjeang. Martha J Ulvund deltok digitalt under deler av møtet. 

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 17. januar 2022 ble godkjent. 

 

Sak 2. Overgang til godkjenning av møtereferat per e-post  

I dag er det rutine å legge fram referat fra et styremøte til godkjenning på det neste møtet som 

blir holdt. Det går derfor som regel en måned før referatet blir godkjent, men det kan også gå 

lenger tid. Siden høsten 2020 har møtereferatene jevnlig blitt lagt ut på selskapets 

hjemmesider, men da de omhandler møter holdt for minst en måned siden vil de ha mindre 

aktualitet. Det var enighet om at det vil være en fordel å ha et godkjent referat nærmere i tid 

etter gjennomført møte. Referatene vil derfor heretter anses som godkjente etter en e-

postrunde blant styremedlemmene. Sekretær sender ut utkast til referat med en frist for 

tilbakemelding. TK følger opp. 

 

Sak 3. Status for strømming av kaffetreff 

Utstyr for strømming av foredrag ble testet under dagens presentasjon, men det gjenstår ennå 

en del for å få dette til. LM følger opp.   

 

Sak 4. Planlegging av saker som skal behandles på generalforsamlingen 26.04.2022  

Valgkomitéen er i gang med sitt arbeid. 
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Følgende dokumenter skal utarbeides til neste styremøte 1. mars: 

• årsmelding (HH) 

• økonomisk oversikt (LM).  

• dokument for økning av medlemskontingenten (HH). Flere forhold vil øke selskapets 

utgifter, slik som strømming av de månedlige foredragene, nye utgifter til lokalleie for 

møter etter flytting av veterinærmiljøene til Ås og årlig utgivelse av årboka.  

• forslag til dokument for plassering av noe av selskapets midler i aksjefond. Dette vil 

bli diskutert videre og utsettes eventuelt til neste generalforsamling. (LM) 

 

 

Sak 5. Informasjon om/og reklamere for hjemmesiden 

Selskapets hjemmeside (www.vetnett.no/NVHS/ ) har i den senere tid blitt mer oppdatert med 

selskapets ulike aktiviteter. Dette gjelder bl.a. publisering av referater fra styremøter, power-

point-presentasjoner fra foredragene og informasjon om neste foredrag blir lagt ut som en 

nyhet. Informasjon om selskapets reisemål finner man også på nettsidene. Det er ønskelig at 

siden blir mer aktivt brukt av medlemmene. Leder informerte om nettsiden på kaffetreffet og 

informasjon vil bli gitt i e-postutsendelser som månedlig sendes til medlemmene fra 

medlemskontakten.  

 

Sak 6. Reklamere for tur til Brescia (Verdenskongressen 31.08. – 03.09).  

Hvordan reklamere mer for årets reisemål? Dette ble diskutert noe. 

Det er sendt ut informasjon per e-post til medlemmene både før jul 2021 og i januar 2022. 

Informasjon er også lagt ut på selskapets nettsider. Leder orienterte om turen på kaffetreffet. 

Påmelding til kongressen og bestilling av reise må foretas av hver enkelt. Styret ble enige om 

å oppdatere medlemmene, både per e-post og nettside, om påmelding til kongressen etc. etter 

hvert som det kommer mer informasjon fra WAHVM. EL og TK. 

Sak 6. Eventuelt 

Informasjon om særtrykk. Sandnes historielag har planer om å utarbeide et særtrykk om 

Martha J Ulvunds kapittel i lagets årbok 2020 om «Prestegården som ble viet «fortapte får». 

Historien om veterinær småfeforskning på Høiland prestegård».  Det planlegges også 

særtrykk om Elise Ottesen-Jensen, en usedvanlig kvinnesakskvinne (kvinnebevegelsen Ottar 

er oppkalt etter henne). Begge kan være interessante for selskapets medlemmer. Særtrykkene 

vil eventuelt tilbys medlemmer i NVHS. (MJU og EL) 

Tillegg i årsrapporten om regional aktivitet. Det ble gitt tilslutning til at den regionale 

aktiviteten i Trøndelag bør få en plass i selskapets årsrapport. (JFA) 

Stand på Veterinærdagene? Leder skal delta på Veterinærdagene 23-24 mars og kan da 

eventuelt reklamere for selskapet med en stand. HH følger opp. 

Nytt styremøte: 1. mars. 

http://www.vetnett.no/NVHS/

