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Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

Presentasjon kaffetreff 
Ingebjørg Grunnan Fostad, fra Trøndelag, holdt foredrag om «Da mennesker brakte 

svineinfluensa inn i norske svinebesetninger». Et interessant tema i disse pandemitider. Dette 

var en ny utfordring for forvaltningen. Hvordan skulle man håndtere en virusinfeksjon som 

gir en alvorlig human influensa, men ingen til svært sparsomme symptomer hos dyr. 

Svineinfluensa er en gr. B-sjukdom og kan smitte både fra mennesker til gris og fra gris til 

mennesker. Presentasjonen vil bli lagt ut på selskapets nettsider. 

27 frammøtte. 

 

Referat 01.03.2022 

 

Styremøte  

 
Møtet ble avholdt fra kl. 14.00 – 15.20.  
Til stede: Halvor Hektoen, Elise Lium, Jorun Jarp og Tone Kjeang. Johan Fredrik Aurstad og 

Lars Moe deltok digitalt. Martha J Ulvund meldte avbud. 

 

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Referat av 1. februar 2022 ble godkjent den 14.02.22 etter skriftlig prosedyre. 

 

Sak 2. Forberedelse til generalforsamlingen den 26. april.  

Utkast til årsrapport og utkast til innkalling var sendt ut på forhånd. HH ønsket tilbakemelding 

med kommentarer og innspill fra styremedlemmene sendt pr e-post så snart som mulig.  

Forslag til økt kontingent vil bli fremmet på generalforsamlingen. For hovedmedlemmer økes 

beløpet med kr. 50,- til kr. 300,- og for familiemedlemmer med kr. 50,- til kr. 100,-. 

Familiemedlemmer som er enslige vil få tilsendt årbok. Det blir ikke foreslått økning av 

beløpet på kr. 2000,- for støttemedlemmer.  

Regnskap vil bli sendt ut til medlemmene samtidig med innkalling og årsrapport.  

 

Sak 3. Program for høsten 2022 

Programmet bør være klart slik at det kan sendes ut før sommeren. Styret har en lang liste 

med forslag til tema og foredragsholdere etter tidligere drøftinger. Det ble enighet om tema 

for høsten og aktuelle forelesere må forespørres. HH følger opp. 
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Sak 4. Verdenskongressen i Brescia – oppfølging av informasjon til medlemmene. 

Det foreligger nå et skjema for avkryssing av hvilke aktiviteter som ønskes av den enkelte 

deltaker, bla. om deltakelse på kongressen, middag mm. 

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om påmelding etc. og betaling til kongressen pr e-

post. Nettsiden vil også bli oppdatert. (EL og TK). Opplysninger om hotellbestilling framgår 

av kongressens informasjonsfolder. Flyreiser må også bestilles av den enkelte.  

 

To fra styret vil holde presentasjoner, dersom disse blir akseptert fra kongressens side. 

 

Sak 5. Orienteringssaker: 

• Møteaktiviteten i Trøndelag (JFA) 

Aktiviteten har gitt selskapet flere medlemmer. 

9. februar møte med presentasjon " Militær veterinærtjeneste i tiden 1966 til 1971" 

(JFA). 4 frammøtte. 

17. februar møte med presentasjon av Ingebjørg Grunnan Fostad (svineinfluensa). 14 

frammøtte. 

• Veterinærmuseet er tilknyttet Kulturrådets Nasjonalt museumsnettverk for helse- og 

medisinhistorie.  

Kristian Ingebrigtsen har tidligere vært kontaktperson, men foreslår at NVHS overtar. 

Se lenke: https://www.helseogmedisinhistorie.no/. Det var enighet i styret om at 

NVHS kan påta seg å være kontakt med dette nettverket og at leder overtar som 

kontaktperson. HH følger opp saken med NMBU veterinærhøgskolen som er eier av 

muséet.  

• Veterinærmuseet og Nasjonalt digitalt museum – status 

Det er nå klart for å legge inn gjenstandene i det digitale muséet. Ingrid Landmark 

følger opp oppstarten av dette arbeidet. 

• Seminar om næringenes og forvaltnings forventninger til Campus Ås 21. april. NVHS 

er medarrangør, se vedlegg. 

Seminaret har vært utsatt en rekke ganger pga. koronasituasjonen, men arrangeres nå 

den 21. april. Seminaret er gratis. Frist for påmelding er 4. april. 

 
 

Sak 6. Eventuelt 

Styret diskuterte noe oppfølgingen av strømming av møter. Det gjenstår noen tekniske 

utfordringer som må avklares. (LM). 

 

Det blir utarbeidet særtrykk av Martha J Ulvunds kapittel i Sandnes historielag årbok fra 2020 

om «Prestegården som ble viet «fortapte får». Historien om veterinær småfeforskning på 

Høiland prestegård».   Det ble besluttet at NVHS bestiller 40 hefter av særtrykket. MJU følger 

opp. 

 

Nytt styremøte: 5.april. 

https://www.helseogmedisinhistorie.no/

