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Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat  

 

Styremøte 06.09.2022 

Møtet ble holdt etter kaffetreffet kl. 13:30 – 15:00. 

Deltakere i Vestre Aker menighetshus: Halvor Hektoen, Lise Reisegg Lium, Åsmund 

Orten, Lars Moe og Jorunn Vormeland 

Deltakere digitalt: Jorun Jarp og Johan Fredrik Aurstad 

Møteleder: Halvor Hektoen 

Referent: Jorunn Vormeland 

 

Saker 

Sak 1: Høstens program 

Tirsdag 6.9: Per Gillund: Hvor ble det av ketosen? 

Tirsdag 4.10: Liv Emma Thorsen: Dyr i byen. 

Tirsdag 1.11: Eivind Liven: Veterinærvesenets historie 

Tirsdag 29. 11.: Medlemsmøtet på kveldstid i VIs lokaler på Ås. Jorun Jarp ordner strømming 

av møtet. Tema for møtet er "Utviklingen av smådyrmedisinen gjennom de siste 50 år". Lars 

Moe har invitert Halldor Matre Skålnes og Torill Moseng som innledere. De vil belyse 

smådyrmedisinens organisering, økonomi og betydning i samfunnet. Halvor er møteleder og 

vil ta opp problematikken omkring offentlig tilsyn med virksomhetene. 

Johan Fredrik viste til at det også er aktuelt å ta opp tilsyn med veterinærers arbeid i andre 

sektorer, f.eks. akvamedisin. Det kan bli tema i et eget møte. 

Det ble vist til at medlemsmøtet er en viktig kanal for markedsføring av NVHS blant ansatte 

på Veterinærhøgskolen og VI. 
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Sak 2: Strømming av møter 

Ulike løsninger ble drøftet. Lars diskuterer ulike muligheter og kostnader med DNV. Det er 

viktig at NVHS definerer egne behov, og at valgt løsning er enkel i bruk. Lars arbeider videre 

og bruker Åsmund for å teste løsninger. 

Digitalisering av gammelt stoff ble også drøftet. Dette vil kreve større lagringskapasitet. 

 

Sak 3: Status årbok 

Manus er sendt til trykking og boka skal sendes ut i november 2022. Manus er på over 200 

sider. Pris for trykking er 34 000 + MVA. Boka trykkes i 440 eksemplarer.  

Lise «vasker» medlemslistene slik at postadressene er oppdaterte.  

 

Sak 4: Verdenskongressen i Brescia 

Johan Fredrik orienterte kort om kongressen, der han hadde et innlegg om veterinærer og 

militære i nær historie og Halvor om En helse på slutten av 1800-tallet med utgangspunkt i 

Ole Olsen Malms prøveforelesning til den medisinske doktorgraden. 

18 nasjoner var representert; Italia, Frankrike, Norge, Tyrkia, Spania, Nederland, Belgia, Sør-

Korea, Irland, England, USA, Østerrike, Cuba, Slovenia, Sveits, Hellas, Colombia og Nigeria.  

Nederland hadde den største delegasjonen, Norges var den største av de nordiske.  

Neste kongress blir sannsynligvis i Leon i Spania om to år, mens Sør-Korea ønsker å 

arrangere kongressen om fire år. 

Johan Fredrik og Halvor lager et kort referat fra kongressen med noen bilder. Sammen med de 

norske presentasjonene ordner Jorunn med at det publiseres på vår hjemmeside.  

 

Sak 5: Veterinærmuseet 

Vitenparken har lagt alle eksisterende gjenstander ut på digitalt museum. Vitenparken har 

ansatt en person i 50 % stilling som kan ta mot «nye» gjenstander. Kristian Ingebrigtsen har 

oversikt over hva som allerede finnes og kan konsulteres. 

Styret mener at NMBU bør ta noe ansvar for museet, og at det bør lages en formell avtale 

mellom NMBU og Vitenparken. Halvor følger opp dette. 
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Sak 6: Eventuelt 

a. Turen for medlemmene i 2023 blir i Norge. Det ble fremmet forslag om Tromsø og 

arktisk medisin, Hamarregionen og Rørosregionen. Johan Fredrik og Åsmund følger 

opp.  

 

b. Lokalene i menighetshuset har dårlig akustikk. Lars sjekker muligheter for head set og 

enkelt lydanlegg. 

 

c. Johan Fredrik har sendt Lars en liste over kompendier til digitalisering. Lars sjekker 

listen om det er «nytt» materiale der.  

 

Neste styremøte avholdes i forbindelse med kaffetreffet 4. oktober 2022 

 

 


