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Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat  

 

Styremøte 02.06.2022 

Møtet var digitalt og ble avholdt fra kl. 09:15 – 10:40.  

Deltakere: Halvor Hektoen, Jorun Jarp (til kl. 10:15), Lars Moe, Johan Fredrik Aurstad, Elise 

R. Lium (fra kl. 09:30), Åsmund Orten og Jorunn Vormeland. Tidligere styremedlem Tone 

Kjeang deltok under sak 1 og 2. 

Møteleder: Halvor Hektoen 

Referent: Jorunn Vormeland 

 

Saker 

Sak 1: Konstituering av nytt styre 

Leder: Halvor Hektoen ble valgt til leder på generalforsamlingen 26. april 2022. 

Nestleder: Jorun Jarp  

Kasserer: Lars Moe  

Medlemskontakt: Elise Reisegg Lium 

Sekretær/referent/nettside: Jorunn Vormeland 

Ansvarlig for faglige utflukter: Johan Fredrik Austad og Åsmund Orten 

 

Sak 2: Erfaringsoverlevering fra Tone Kjeang 

Tone orienterte om sine arbeidsoppgaver som sekretær og ansvarlig for selskapets nettside. 

DNV ønsker at NVHS selv skal redigere og legge ut nyheter på nettsiden framover, det vil bli 

gitt opplæring i dette. 
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Tone takket for seg, og Halvor takket Tone for særdeles godt utført arbeid i hennes tid som 

sekretær. 

 

Sak 3: Verdenskongressen i Brescia 

Halvor og Johan Fredrik skal holde innlegg. Foreløpig er det få påmeldte fra Norge. Elise 

sender ut en påminnelse samt påmeldingsskjema til medlemmene i NVHS før sommeren.  

 

Sak 4: Medlemsmøtet i november – status 

Tema for medlemsmøtet i november vil være «Historisk utvikling i smådyrmedisinen i 

Norge». Elise sender ut program for kaffetreffene og medlemsmøtet før sommeren. 

 

Sak 5: Eventuelt 

a) Halvor har sagt seg villig til å stille som kasserer i styret for Verdens 

veterinærhistoriske forening (WAHVM) 

 

b) Lars orienterte om et møte med Byantropologene og naboer til de utflyttede lokalene 

til Veterinærhøgskolen på Adamstuen vedrørende midlertidig bruk. NVHS vil sende 

en henvendelse om interesse for bruk av messa («Korvetten») til kaffemøtene i 

selskapet. 

 

c) Styret vil arbeide videre med streaming av møtene og at møter som streames også tas 

opp og legges ut på hjemmesiden. Lars har hovedansvaret. 

 

d) Halvor vil delta på Glomdalsmuseet nettverksseminar om medisinsk historie 13. juni. 

 

e) Halvor orienterte om familien Grøholt i Ytre Enebakks store samling av 

veterinærutstyr, bøker, journaler mm. Eiendelene er samlet gjennom to generasjoner 

disktriksveterinærer i Ytre Enebakk. Samlingen kan være et fint bidrag i et eventuelt 

veterinærmuseum tilknyttet Bygdemuseet i Enebakk.  

 

 

Neste styremøte avholdes i forbindelse med kaffetreffet 6. september 2022 

 

 


