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Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Veterinærhistorisk 

Selskap 2022 

Generalforsamling i Norsk Veterinærhistorisk Selskap ble avholdt tirsdag 26. april 2022, kl. 

19.50 i Veterinærinstituttets lokaler på Ås. Innkalling var sendt ut en måned før 

generalforsamlingen, og saksdokumenter var sendt ut i forkant av møtet.  Begge deler var 

også lagt ut på selskapets nettside. 

Før generalforsamlingen kl. 18.00 ønsket styrets nestleder Jorun Jarp velkommen til 

Veterinærinstituttet på Ås og orienterte kort om de nye lokalene. Deretter fulgte det faglige 

foredraget med tema CWD (skrantesyke), en snikende prionsykdom hos hjortedyr. 

Prionsykdommen skrapesyke (scrapie) har gitt store problemer hos sau, nå truer skrantesyke 

reinsdyra. Forelesere var Jørn Våge, CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet og Julie 

Enebo Grimstad, veterinær/ seniorrådgiver i Mattilsynet, seksjon for dyrehelse.  

Etter generalforsamlingen var det bevertning og hyggelig samvær.  

Følgende saker ble behandlet i henhold til utsendt saksliste: 

1. Åpning 

Generalforsamlingen ble åpnet ved styrets leder Halvor Hektoen som ønsket de 36 fremmøtte 

stemmeberettigede medlemmene velkomne. Deretter ble medlemmer som var gått bort siden 

forrige generalforsamling i 2020, navngitt. Forsamlingen mintes dem stående ved ett minutts 

stillhet.  

 

2. Valg av møtedirigent 

Børge Baustad ble valgt som møtedirigent. 

 

3. Årsberetning for Norsk Veterinærhistorisk Selskap for perioden 2020/2021 

Møtedirigenten gav ordet til styrets leder som ga en kort orientering om selskapets aktiviteter 

i beretningsperioden.  

Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.  

 

4. Regnskap for 2020 og 2021 

Regnskap for 2020 og 2021 ble gjennomgått av styrets kasserer. Selskapet har pr 31.12.2021 

til sammen kr 130 436,- på konto, og dette er en reduksjon på kr 3470,- fra forrige 

generalforsamling.  På minne- og støttekonto står det pr 31.12.2021 kr 99 427,- noe som 

innebærer en økning på kr 509,-.  
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Medlemskontingenten er selskapets viktigste inntektspost. Utgivelsen av årboka som nå 

kommer hvert år er den viktigste utgiftsposten. Leie av møtelokaler har også økt utgiftene for 

selskapet. Tidligere hadde selskapet tilgang på gratis møtelokaler på Adamstua hos 

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen. Regnskapene er begge revidert og funnet i orden 

av NVHS revisor Ingveig Olberg.  

Regnskap for 2020 og 2021 ble godkjent ved akklamasjon.  

 

5. Medlemskontingent  

Styret foreslår følgende medlemskontingenter for 2023 og 2024: 

Hovedmedlem kr 300,- (tidligere kr 250) 

Familiemedlem kr 100,- (tidligere kr 50,-) 

Støttemedlem kr 2000,- (samme som tidligere) 

 

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, som nå utgis årlig, 

er den største utgiftsposten til selskapet. Selskapet må leie møtelokaler fordi det ikke har 

samme mulighet for gratis lokaler på Adamstua som tidligere. Målsettingen om å strømme 

møtene og gjøre foredragene tilgjengelig for flere medlemmer vil også kreve økte utgifter.  

 

Styrets forslag på medlemskontingenter for 2023 og 2024 ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

6. Innkomne forslag 

Det var ingen innkomne forslag.  

 

7. Valg 

a) Valg av styre, revisor og valgkomité 

 

Leder i styret: 

Halvor Hektoen (gjenvalg) 

 

Styremedlemmer 

Jorun Jarp (gjenvalg) 

Elise Lium (gjenvalg) 

Lars Moe (gjenvalg) 

Johan Fredrik Aurstad (gjenvalg) 

Åsmund Orten (ny) 

Jorunn Vormeland (ny) 

 

Utover ledervervet konstituerer styret seg selv i første styremøte. 

 

Revisor 

Ingveig Olberg (gjenvalg) 

Valgkomité  

Tone Kjeang, leder (ny) 
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Børge Baustad, medlem (gjenvalg) 

Knut Flatlandsmo, medlem (gjenvalg) 

 

Valgkomiteens forslag til leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite ble gitt tilslutning av 

generalforsamlingen. Alle ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

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

 

Redaktør: 

Gudbrand Bakken (reoppnevnt) 

 
Medlemmer av redaksjonskomiteen: 

Anne Cathrine Munthe (reoppnevnt) 

Arve Lund (reoppnevnt) 

Halvor Hektoen (reoppnevnt, styrets representant) 

Gudmund Holstad (ny) 

 

Styrets forslag til redaktør av årboka og redaksjonskomite bla gitt tilslutning av 

generalforsamlingen. Alle ble valgt ved akklamasjon. 

 

7. Eventuelt 

• Styreleder takket avtroppende styremedlem og sekretær Tone Kjeang for 4 års innsats 

i styret. Styremedlem Martha Jakobsen Ulvund, som også skulle gå ut av styret etter 6 

års innsats, hadde dessverre nylig gått bort. 

• To særtrykk fra Sandnes historielags årbok 2021, skrevet av Martha Jacobsen Ulvund, 

ble lagt fram under møtet. 

• Styremedlem Lars Moe informerte om sitt prosjekt for dokumentasjon av gamle 

kompendier gjennom NVHs 80-årige historie. «Kompendier utgitt ved Norges 

veterinærhøgskole fra starten i 1935 «. Tidsperioden er avgrenset til perioden i Oslo. 

Moe presiserte at det er et fagdidaktisk prosjekt, og at ønsket er å dokumentere hva 

som er skrevet, hvem som har skrevet det og også å se hvordan metodene med tiden 

har endret seg. Et eksempel er anatomifaget hvor studentene i tidligere tider ved hjelp 

av fargeblyanter tegnet av bilder som lærerne tegnet på tavle. Salen ble oppfordret til å 

ta kontakt, hvis det var noen som hadde eller kjente til noen som hadde slike 

kompendier liggende. 

Avslutning generalforsamling kl. 20.40 

 

 

Halvor Hektoen                                                                                           Tone Kjeang     

Styreleder                                                                                                     Sekretær 


