Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Presentasjon kaffetreff
Egil Ole Øen holdt foredrag om «Da dyrlegene dro til sjøs». Veterinærer var i mange år med
på hvalfangstbåtene som inspektører. Øen hadde utviklet bedre våpen for avliving av hval.
Det var økende fokus på dyrevelferd og veterinærene skulle observere om fangsten skjedde på
riktig måte. Presentasjonen vil bli lagt ut på selskapets nettsider.
34 fremmøtte.

Referat 05.04.2022
Styremøte
Møtet ble avholdt fra kl. 14.20 – 15.45.
Til stede: Halvor Hektoen og Elise Lium. Jorun Jarp, Johan Fredrik Aurstad og Lars Moe
deltok digitalt. Tone Kjeang og Martha J Ulvund meldte avbud.
Møteleder Halvor Hektoen
Referent Elise Lium

Saker
Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat av 1. mars 2022 ble godkjent den 9. mars 2022 etter skriftlig prosedyre.
Sak 2. Program for høsten 2022
Alle kaffetreff arrangeres i Vestre Aker menighetshus, og møtelokalet er bestilt. Høstmøtet
29. november arrangeres i VI`s lokaler på Ås.
6.9: Per Gillund: «Hvor ble det av ketosen?»
4.10: Liv Emma Thorsen: «Dyr i byen»
1.11: Eivind Liven: «Veterinærvesenets historie»
Foredragsholderne er forespurt.
29.11: Høstmøte med tema «Utviklingen av smådyrmedisinen de siste 50 år». En del detaljer
må på plass. Saken tas opp igjen på første møte med nytt styre etter generalforsamlingen.
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Sak 3. Vårmøte og generalforsamling 26.april.
Fagmøte med tema CWD.
Forelesere:
Cecilie Ersdal, Sandnes: Prionsykdommer
Jørn Våge, CWD-koordinator ved VI
Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver Mattilsynet.
Ved innledningen til møtet ønsker JJ velkommen til nye VI og forteller litt om de nye
fasilitetene på Ås. Etter foredraget og generalforsamlingen blir det lettere bevertning.
HH tar kontakt med NMBU for å invitere interesserte der. JJ legger ut informasjon på VI`s
hjemmeside. Det kalkuleres med ca 100 deltakere
Sak 4. Medlemsrekruttering.
Det er noe usikkerhet rundt reelt antall medlemmer i selskapet. Medlemmer som ikke har
betalt kontingent etter purringer, bør antakelig ikke lenger regnes som medlemmer. Det er
viktig å skille mellom dødsfall og utmeldinger. EL og LM følger opp.
Styret diskuterte ulike aktiviteter for medlemsrekruttering i fora der kolleger møtes, slik som
på «Veterinærdagene» og på ulike samlinger for veterinærkullene. Høst- og vårmøtene kan
med fordel være åpne og kunngjøres på Campus Ås og brukes i rekrutteringsarbeidet. Det var
også forslag om å lage en liten representasjonsvideo.
Sak 5. Videre oppfølging av Brescia-kongressen.
Seks personer har meldt interesse foreløpig. HH og JFA har forberedt innlegg som er til
vurdering hos kongressledelsen.
Ytterligere informasjon om kongressen sendes ut når programmet er på plass antakelig i
overgangen mai/juni. Mye informasjon med bl.a. påmeldingsskjema ligger på nettsidene.
Sak 6. Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie.
Halvor er ny kontakt i nettverket. Han deltar på en av dagene på et seminar på
Glåmdalsmuseet 12.-14.juni for å bli orientert om aktiviteten i nettverket.
Sak 7. Særtrykk fra Årbok for Sandnes historielag.
MJU har sendt oss 30 eksemplarer av hver av to særtrykk som hun har skrevet:
• Elise Ottesen-Jensen – viktige år på Høyland prestegard.
• Prestegarden som ble viet «fortapte får». Historien om veterinær småfeforskning på
Høyland prestegard

Sak 8. Tur 2023.
Ulike forslag kom frem. Disse tas videre til diskusjon på neste styremøte.
Tromsø: Arktisk veterinærmedisin
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Reindrift og ulike problemstillinger, flere forslag.
Hamar: Bioteknologi, Norsvin, Geno.
8. Eventuelt.
Ingen saker under eventuelt

Nytt styremøte: Neste styremøte fastsettes etter generalforsamlingen.

Referat godkjent: Referat godkjent etter skriftlig prosedyre 22.04.22
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