
 

 

VEDTEKTER FOR NORSK VETERINÆRHISTORISK SELSKAP (NVHS) 
(Vedtatt på konstituerende møte 9. februar 1994, med endringer foretatt av selskapets generalforsamlinger 23. april 1996, 20. april 

2010 og 22. september 2020) 

 

§ 1 Navn 

Selskapets navn er Norsk Veterinærhistorisk Selskap. 

 

§ 2 Formål 

Selskapets formål er å fremme interessen for veterinærmedisinsk historie og dokumentere norske veterinære 

institusjoners og norske veterinærers praktiske, vitenskapelige og allmennkulturelle innsats.  

 

Formålet oppnås ved å:  

- samle, bearbeide og offentliggjøre veterinærhistorisk materiale   

- aktivt støtte Veterinærmuseet ved NMBU   

- samarbeide med personer, organisasjoner og institusjoner i inn- og utland   
- avholde møter og symposier der dette er formålstjenlig. Møtene bør så vidt mulig gis et 

sosialt tilsnitt   
- sirkulere informasjon til selskapets medlemmer  
- gi ut årbok, jfr § 7 

 

§ 3 Medlemskap 

Alle som har interesse for saken kan bli personlige medlemmer i selskapet. Institusjoner, organisasjoner og 

firmaer med videre kan gis status som støttemedlemmer. Ektefeller eller samboere kan gis status som 

familiemedlemmer. Et samlet styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en særlig innsats 

innen områdene nevnt under § 2. 

 

§ 4 Kontingent 

Etter forslag fra styret vedtar generalforsamlingen kontingent for personlige medlemmer, familiemedlemmer 

og støttemedlemmer. 

 

Medlemmer som pr. 1. mars skylder kontingent for mer enn ett år strykes av medlemsregisteret. 

 

§ 5 Styre 

Selskapets styre består av leder og 6 styremedlemmer som velges av generalforsamlingen for to år.  

Lederen velges særskilt, for øvrig konstituerer styret seg selv. Revisor velges også av generalforsamlingen 

for to år. Det velges en valgkomité bestående av leder og to medlemmer for to år. Valgkomiteen avgir 

innstilling til generalforsamlingen om de valg som der skal finne sted. 

 

Styret er ansvarlig for at forhandlingsprotokoll blir ført. 

 

Regnskapet avsluttes for hvert år. Reviderte regnskaper framlegges sammen med rapporter og 

årsberetninger på ordinær generalforsamling. 

 

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. 



 

§ 6 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet og holdes annet hvert år. 

 

Stemmerett har personlige medlemmer familiemedlemmer og støttemedlemmer som har betalt kontingenten 

for det år generalforsamlingen holdes. 

 

Innkalling til generalforsamling skjer med minst 4 ukers varsel i Norsk veterinærtidsskrift eller ved skriftlig 

melding til medlemmene. 

 

Forslag fra medlemmene må, for å kunne behandles på generalforsamlingen, være innsendt til styret senest 

14 dager før denne holdes. 

 

Generalforsamlingens ordinære vedtak gjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever at ¾ av de 

frammøtte medlemmer stemmer for. 

 

§ 7 Norsk Veterinærhistorisk Selskaps årbok 

For å utfylle vedtektenes §2 gir selskapet ut en årbok, som sendes kostnadsfritt til alle medlemmer i 

selskapet. Årboka gis ut hvert eller annet hvert år, og finansieres i sin helhet av selskapet. 

 

Årboka redigeres av en redaksjonskomite, bestående av 4-6 medlemmer. Selskapets styre foreslår redaktør 

og øvrige medlemmer av redaksjonskomiteen. En av redaksjonskomiteens medlemmer bør sitte i NVHSs 

styre. Forslaget skal godkjennes av selskapets generalforsamling.  

 

§ 8 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av selskapet kan bare gjøres på en ordinær generalforsamling. Vedtaket må ha ¾ 

flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer for å være gyldig. 

 

På samme generalforsamling fattes vedtak om disposisjon av selskapets eiendeler. Det forutsettes at formål 

som er i samsvar med selskapets vedtekter tilgodesees i denne forbindelse. 

 

 

 


