
 

1 
 

Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat  

Styremøte 12.12.2022 

Møtet var digitalt og varte fra 14:00 – 15:10. 

Deltakere: Halvor Hektoen, Lars Moe, Åsmund Orten, Johan Fredrik Aurstad, Lise Reisegg 

Lium og Jorunn Vormeland 

Forfall: Jorun Jarp  

Møteleder: Halvor Hektoen 

Referent: Jorunn Vormeland 

 

Saker 

Sak 1: Program våren 2023 

10. januar: Arve Nilsen: Lakselus og lakselusbehandling 

7. februar: Trygve Grøndalen: Opptakten til helseplanarbeidet 

7. mars: Olav Ulleren: En mangfoldig veterinærkarriere  

11. april: Vera Elvnes: Modernisering av den offentlige kjøttkontrollen 

2. mai: Leif Homme: Historien om pelsdyrnæringen i Norge 

30. mai: Vårmøte (tema foreløpig ikke bestemt) 

 

Sak 2: Medlemstur våren 2023 

Styret drøftet utkast til program og tidspunkt for turen. Det tas sikte på å arrangere turen 22. 

til 24. mai. 

Det arbeides med planer om besøk på Institutt for småfeforskning, Høyland.  

Videre planlegges det for et åpent møte om Mattilsynets arbeid med tilsyn med 

dyrehelsepersonell. 
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Et annet tema er samarbeidet mellom Mattilsynet og politi/påtalemyndigheter og om politiets 

arbeid med hundeloven. 

 

Av sosiale aktiviteter diskuteres guidet tur rundt på Jæren med besøk på Jærmuseet og Arne 

Garborgs Knudaheio/Garborgheimen, evt. besøk på meieri/slakteri, samt guidet omvisning i 

Utstein kloster. 

 

Det vil bli sendt ut utkast til program til medlemmene i januar med spørsmål om turen er av 

interesse. 

 

Sak 3: Møtelokaler forkaffetreffene 

Selskapet har mottatt forespørsel om å holde kaffetreffene i de nye lokalene til DNV i 

Kongens gate i Oslo sentrum. Halvor har besøkt lokalene og fant dem ikke egnet for så store 

forsamlinger som kaffetreffene utgjør. Vi fortsetter derfor leieavtalen med menighetshuset på 

Vestre Aker våren 2023. 

 

Sak 4. Strømming av kaffetreffene 

Lars fortsetter testing av innkjøpt utstyr på neste kaffetreff (10. januar). Det vil bli sendt ut 

elektronisk invitasjon med lenke til møte. 

 

Sak 5: Eventuelt 

a. Tema for medlemsmøtet 30. mai ble drøftet. 

b. Gudbrand Bakken og Ann Katrin Munthe får julehilsener for sitt store arbeid med 

årboka 2022. 

 

 

 

 

 


