
           

        

 

 
 

 

 

Innkalling til generalforsamling i Norsk Veterinærhistorisk Selskap  

26. april kl 19.15. 

 
Det innkalles til generalforsamlingen i Norsk Veterinærhistorisk Selskap tirsdag 26. april kl. 

19.15. Generalforsamlingen holdes i etterkant av medlemsmøtet samme dag i 

Veterinærinstituttets lokaler på Campus Ås. Etter generalforsamlingen er det enkel servering. 
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Sak 3 årsberetning 

 

Norsk Veterinærhistorisk Selskap årsberetning 2020-2021Norsk  

 

Veterinærhistorisk Selskap (NVHS) hadde i 2021 totalt 318 betalende hovedmedlemmer og 

38 familiemedlemmer. Dette er ni flere hovedmedlemmer, tre flere familiemedlemmer, 

samme antall støttemedlemmer og tre flere æresmedlemmer i forhold til 2019. 
Støttemedlemmer er Den norske veterinærforening (DNV), Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærinstituttet (VI), VESO AS og Scanvacc AS. 

Æresmedlemmer i Selskapet er Olav Sandvik (†), Svein Kvaløy sr. (†), Kristian Ingebrigtsen, 

Arne Frøsli og Ingrid Landmark. 

 

I beretningsperioden har selskapet leid møtelokaler i Vestre Aker menighetshus. Høstmøtet 

2021 ble avholdt i Vitenparken Campus Ås. Vitenparken bidro med gratis lokaler og 

strømming av møtet. Servering ved medlemsmøtene ble støttet av Den norske 

veterinærforening (DNV). Selskapet har en hjemmeside som ligger under DNVs hjemmeside. 

Norsk veterinærtidsskrift (NVT) er svært positiv til å publisere omtale av selskapets 

arrangementer.  

 

 

Dødsfall 
Vi er kjent med at følgende av våre medlemmer og tidligere medlemmer er døde i 

beretningsperioden: Æresmedlem Svein Kvaløy sr, Karl Johan Lamberg, Anvar Råstad, Arnt 

Minsaas, Jens Gillund, Tore Hekneby, John Kristoffersen, Trygve Mikkelsen, Ola Nyberg, 

Per Folkestad, Gustav Flisnes. Død i 2022:Lars Holter. 

Tidligere medlemmer: Tor Lie Ulstein,  

 

 

Tillitsvalgte i perioden 2020 – 2021  

 

 Styret  

 

Halvor Hektoen  leder    

Jorun Jarp   nestleder 

Lars Moe   kasserer 

Tone Kjeang   sekretær 

Elise Lium   medlemskontakt 

Martha Jakobsen Ulvund styremedlem 

Johan Fredrik Aurstad styremedlem 

 

 

Revisor 

Ingveig Olberg revisor  

 



Valgkomite 

Børge Baustad  leder   

Ståle Sviland   medlem 

Knut Flatlandsmo  medlem   

 

 

Generalforsamling  
Normalt avholdes generalforsamling annethvert år i forbindelse med vårmøtet. 

Generalforsamling 2020 med ble utsatt fra vårmøtet på grunn av covid-19 pandemien og ble 

avholdt i Vestre Aker menighetshus den 22. september 2020. Referat fra generalforsamlingen 

er lagt på NVHS sin hjemmeside: https://www.vetnett.no/nvhs/. 

 

Styremøter 
Styret har hatt fysiske møter når det har vært mulig. I nedstegningsperioder har styret holdt 

digitale møter som har fungert greit. I 2020 ble det avholdt seks styremøter og i 2021 åtte 

styremøter.  

 

 

Medlemskontakt  

De aller fleste medlemmene bruker nå e-post, dermed er dette vår viktigste informasjons- og 

kontaktkanal. Alle medlemmer blir kontaktet før møter og øvrige aktiviteter. 

Selskapets hjemmeside oppdateres jevnlig og gir informasjon om selskapet, nyheter, 

aktiviteter, referater fra styremøter og ulike aktiviteter:  https://www.vetnett.no/nvhs/.    

 

 

Medlemsmøter 
Selskapet har normalt to medlemsmøter hvert år, vår og høst. Det er da et faglig foredrag 

sosialt samvær etterpå. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å arrangere møter som 

planlagt. I beretningsperioden har vi hatt følgende foredrag på medlemsmøtene: 

 

2021 

• Øyvind Fylling-Jensen Nofima: Fremtidens matproduksjon.  

2022 

• Line Vold, Folkehelseinstituttet: Pandemihåndtering – en nasjon i krise. Hva har vi 

lært?  

      Møtet med Line Vold ble strømmet direkte slik at de som ønsket det kunne følge     

 møtet på egen skjerm. 

 

Etter møtene har det vært enkel servering som er sponset av Den norske veterinærforening. 

 

 

Kaffetreff 
De tradisjonelle kaffetreffene første tirsdag i måneden har vært i leide lokaler i Vestre Aker 

menighetshus. Kaffetreffene starter kl. 11.30 med kaffe og litt å tygge på. Det faglige 

foredraget starter kl. 12.00. Foredragene gir interessant og nyttig informasjon om både nåtid, 

fortid og om personer.Frammøtet har vært stabilt, med 20-30 medlemmer hver gang.  

 



På grunn av covid-19 pandemien har mange av kaffetreffene måttet avlyses i perioden.  

 

Følgende foredrag har vært holdt: 

• Seniorforsker Hannah Jørgensen, VI, og Førsteamanuensis Ellen Schancke, NMBU, 

Kartlegge epidemien med diare hos smådyr. 

• Professor emeritus Nils Ivar Dolvik: Fjordhesten – en norsk rase med internasjonal 

utbredelse. 

• Professor emeritus Egil Simensen: Hesten i Nord-Østerdalen, kjøring for bergverkene. 

• Pensjonert byveterinær Arvid Kjeldsen Fra dyrlege til samfunnsveterinærmedisiner, 

ispedd tanker om veterinært samfunnsengasjement  

• Veterinær og forfatter Erik Stenvik: Fra boka «Bondevett» 

• Pensjonert veterinær og distriktsveterinær Kjell Kongsengen: Et liv som dyrlege på 

Toten 

• Forfatter Sigmund Rodvelt: Distriktsveterinær J.J. Kjos-Hansen «Dyrlægen i 

Dalane».  

 

Årboka 
Fra og med 2019 har Årboka vært utgitt årlig. Den blir sendt til alle medlemmene i selskapet. 

Familiemedlemmer mottar ikke årboka der det er flere medlemmer i samme husstand. Årboka 

er selskapets viktigste aktivitet for å oppfylle § 2 i vedtektene: - samle, bearbeide og 

offentliggjøre veterinærhistorisk materiale, og inneholder veterinærhistorisk stoff som 

samsvarer med selskapets formål.  

 

Årboka for 2020 var på 208 sider og hadde en særskilt del om flytteprosessen av 

Veterinærhøgskolen fra Adamstuen til Ås. Den hadde 26 forfattere og inneholdt 21 artikler. 

Årboka for 2021 var også på 208 sider. Den hadde 21 forfattere og inneholdt 19 artikler. 

Redaktør for årboka i beretningsperioden har vært Gudbrand Bakken, og medlemmer av 

redaksjonsutvalget har vært Tore Sivertsen, Arve Lund, Anne Cathrine Munthe og Halvor 

Hektoen som representant fra styret.  

 

 

Utflukter og turer 
Selskapet arrangerte, fra 21. august til 3. september 2021, tur til Trøndelag med byvandring i 

Trondheim, besøk i den katolske kirken med biskop Erik Varden, tur til Hitra med besøk på 

oppdrettsanlegg, kystmuseet og faglig foredrag med Asgeir Østvik, Åkerblå. Deretter gikk 

turen til Orkanger med overnatting på Baardshaug Herregård og besøk i Thamspaviljongen og 

foredrag om gruvehistorien til Løkken Verk og Orkla og om levende startfór til marine 

fiskearter. I alt deltok 28 medlemmer og ledsagere på turen. Det var oppnevnt en lokal 

arrangementskomite som besto av Johan Fredrik Aurstad, Steinar Johnsen og Ivar Hellesnes. 

Komiteen gjorde en fremragende innsats slik at turen ble meget vellykket. Turen er nærmere 

omtalt i årboka for 2021, s 205. 

 

 

Annen foredragsaktivitet  
Den 18.11. 2021 var Veterinærhistorisk Selskap invitert av Vitenparken venner på Ås for å 

fortelle om sin virksomhet og om Veterinærmuseet. Kristian Ingebrigtsen og Halvor Hektoen 

holdt hver sin korte orientering. 



 

 

Økonomi 
Medlemskontingenten er vår viktigste inntektspost. Kontingenten er holdt uendret i mange år. 

Den har vært kr 250 for hovedmedlemmer og kr 50 for familiemedlemmer. For 

støttemedlemmer har kontingenten vært kr 2000. For å oprettholde kontingentinngangen er 

det viktig for selskapet hvert år å rekruttere nye medlemmer.  

 

Årboka er den største utgiftsposten for selskapet. Ved årlige utgivelser av årboka, som ble 

vedtatt i 2019, vil økonomien i selskapet bli mer lik fra år til år. Utfordringen blir å sørge for 

at økonomien tillater å gi ut årboka hvert år. Ved å bruke et rimeligere trykkeri og ved å gjøre 

en større del av lay-outen selv, har det til nå vært mulig å finanisere årlig utgivelse av årboka. 

 

Det vises til sak 4: Regnskaper for perioden 2020 og 2021 som ettersendes. 

 

 

Særskilte saker 
Museet 

Veterinærmuseet er pakket ned og flyttet til Ås. Kontoret til JJ Kjos-Hanssen har fått en 

sentral plassering i tilknytningen til foajeen på Veterinærhøgskolen. De øvrige gjenstandene 

er behørig registrert og avfotografert og lagret i egnete lokaler. Det er hittil ikke funnet en 

plassering av charabancen som også er satt på et lager. Kristian Ingebrigtsen og Ingrid 

Landmark har nedlagt et formidabelt arbeid for at flytteprosesen kunne gjennomføres på en 

forsvarlig måte. Styret har hatt fortløpende kontakt med Ingebrigtsen i forbindelse med 

flytteprosjektet.  

 

NVHS har som en av sine fremste oppgaver å støtte opp om Veterinærmuseet. NMBU har 

gjort avtale med Vitenparken Campus Ås om forvaltning av gjenstandssamlingen til 

Veterinærmuseet. På grunn av denne avtalen har NVHS funnet det tjenlig å inngå en avtale 

med Vitenparken Campus Ås for fortsatt å kunne bistå og støtte opp om museumsaktiviteten. 

Avtalen innebærer at Veterinærhistorisk Selskap har tilgang på gratis lokaler i Vitenparken. 

På samme vis har NVHS inngått en avtale med Vitenparkens venner som er en 

frivilligorganisasjon som støtter arbeidet til Vitenparken og arbeidet med Landbruksmuseet. 

 

Regional aktivitet i Trøndelag 

For å fremme interessen for veterinærhistorie har styret oppfordret til regionale aktiviteter i 

tillegg til kaffetreff og medlemsmøter i Oslo. I Trøndelag er det, etter initiativ fra Johan 

Fredrik Aurstad, holdt to møter i andre halvår 2021, ett i Trondheim (4 deltakere) og ett i 

Sparbu (14 deltakere). Begge møtene hadde to tema; Veterinærspritens historie og Samarbeid 

og tekniske kommunikasjonsmidler i veterinærpraksis. Til det siste temaet møtte også noen 

«veterinærfruer» som mimret litt om gamle dager. 

 

Det runde bordet 

Veterinærhistorisk Selskap, sammen med pensjonistforeningen ved 

Veterinærhøgskolen/Veterinærinstituttet, delte på kostnadene med å restaurere «Det runde 

bordet» som tidligere sto i annen etasje i Hovedbygget på NVH. Mange studenter fra NVH 

har spesielle minner fra timer med kortspill rundt bordet. Bordet har fått en flott plassering i 

det nye Veterinærbygget på Ås. 

 



Digital strømming av medlemsmøter 

Styret har hatt som målsetting å kunne strømme de faglige foredragene fra kaffetreffene og 

medlemsmøtene. Strømmingen er fortsatt under utprøving og vil bli jobbet videre med for å 

kunne gi medlemmer fra hele landet mer ut av medlemskap i selskapet. Medlemsmøtet med 

Line Vold ble strømmet med fri tilgang for alle. Foredraget er fortsatt tilgjengelig på NVHS 

sin hjemmeside. 

 

 

Internasjonal kontakt 
NVHS er medlem av World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM). 

Halvor Hektoen er kontaktperson. WAHVM arrangerer verdenskongress annethvert år. Den 

internasjonale foreningen har en egen hjemmeside, www.wahvm.org, som gir informasjon om 

veterinærhistorie og aktiviteter innen fagområdet i ulike land.  

 

Verdenskongressen i Pretoria, Sør-Afrika februar 2020 

Fire medlemmer av Veterinærhistorisk Selskap deltok på verdenskongressen, Johan Fredrik 

Aurstad, Grethe Rønneberg, Cecilie Mejdell og Halvor Hektoen. Det var to hovedtema på 

kongressen; Tropesykdommer og Internasjonalt veterinært samarbeid samt en sesjon om frie 

emner. Fra Norge holdt Halvor Hektoen et innlegg om reduksjon av antibiotikaforbruk i 

veterinærpraksis i Norge. Det ble besluttet at neste verdenskongress vil bli holdt i Brescia i 

Nord-Italia i månedsskifte august – september 2022. Mer om kongressen finnes på WAHVMs 

hjemmeside.  

 

Forslag til vedtak: Årsberetningen for NVHS for perioden 2020 -2021 godkjennes 

 

 

Sak 4. Regnskaper for 2020 og 2021 

Ettersendes 

 

Forslag til vedtak: NVHS’ regnskaper for 2020 og 2021 godkjennes. 

 

 

Sak 5. Medlemskontingent 

Styret foreslår følgende medlemskontingenter for 2023 og 2024: 

Hovedmedlem kr 300,- (250) 

Familiemedlem kr 100,- (50,-) 

Støttemedlem kr 2000,- (samme) 

 

Begrunnelse for forslag om økt medlemskontingent: 

Økonomien i NVHS har vært stabil, og medlemskontingenten har vært på samme nivå i 

mange år. I tiden som kommer mener styret at utgiftene høyst sannsynlig vil øke av flere 

årsaker. Utgivelse av årboka er den største utgiftsposten til selskapet. Det må påregnes økte 

kostnader når årboka utgis årlig. Selskapet må leie møtelokaler fordi det ikke har samme 

mulighet for gratis lokaler som tidligere. Målsettingen om å strømme møtene og gjøre 

foredragene tilgjengelig for flere medlemmer vil kreve økte utgifter.  

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag på medlemskontingenter for 2023 og 2024 vedtas. 

 

 

 



Sak 7. Valg 

a. Innstilling fra valgkomiteen 

 

Styreleder:  

Halvor Hektoen (gjenvalg) 

 

Medlemmer til styret: 

Jorun Jarp (gjenvalg) 

Lars Moe (gjenvalg) 

Elise Lium (gjenvalg) 

Johan Fredrik Austad (gjenvalg) 

Åsmund Orten (ny) 

Jorunn Vormeland (ny) 

 

Revisor: 

Ingveig Olberg (gjenvalg) 

 

Valgkomité: 

Tone Kjeang, leder (ny) 

Børge Baustad, medlem 

Martha Jakobsen Ulvund, medlem (ny) 

 

De foreslåtte har alle sagt seg villig til å stille til valg 

 

b. Oppnevning av redaktør og medlemmer i redaksjonskomiteen for årboka.  

Innstilling fra styret 

 

Redaktør: 

Gudbrand Bakken (reoppnevnt) 

 
Medlemmer av redaksjonskomiteen: 

Anne Cathrine Munthe (reoppnevnt) 

Arve Lund (reoppnevnt) 

Halvor Hektoen (reoppnevnt, styrets representant) 

Gudmund Holstad (ny) 

 

 

Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag til leder, styremedlemmer og revisor gis tilslutning 

av generalforsamlingen. Styrets forslag til redaktør av årboka og redaksjonskomite gis 

tilslutning av generalforsamlingen.. 


