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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

Referat  

Styremøte 06.10.2020. 

  
Møte ble holdt i Vestre Aker Menighetshus kl 14.00 - 16.15. Dette var et fellesmøte mellom 

det avgående og det nye styret.  

Til stede: Halvor Hektoen, Børge Baustad, Knut Flatlandsmo, Elise Lium, Jorun Jarp og 

Tone Kjeang. Martha Ulvund, Johan Fredrik Aurstad, Lars Moe og Gry Jæger deltok via 

Zoom-løsning. Ståle Sviland kunne ikke møte.   

Møtet ble ledet av Halvor Hektoen. 

Referent Tone Kjeang  

 

Sak 1. Utkast til protokoll fra generalforsamlingen 22. sept. 

Utkastet ble gjennomgått. Protokollen oppdateres med tilkomne kommentarer, og sendes ut på 

nytt til styret for gjennomsyn. Redigert og underskrevet protokoll sendes deretter til 

Brønnøysundregisteret. 

Sak 2. Godkjenning av referat fra styremøte 22. sept. 

Møtereferatet ble godkjent.  

Sak 3. Konstituering av det nye styret. Fordeling av oppgaver. 

Leder: Halvor Hektoen 

• Innkalling og ledelse av styremøter og høst-/vårmøter 

• Leder alle øvrige møter 

• Medlem av redaksjonskomitéen for årboka 

• Kontakt med diverse andre organisasjoner (DNV, Ås-miljøet) 

• Internasjonal kontakt (kontakt med WAHVM, World association for the history of 

veterinary medicine) 

• Oppfølging av saker vedr. Veterinærmuseet 

 

Nestleder: Jorun Jarp 

• Stedfortreder for leder 

• Ansvarlig for møterom (medlemsmøter/kaffetreff/styremøter) 

• Ansvarlig for bestilling av mat og drikke til møter 
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Sekretær: Tone Kjeang 

• Ansvarlig for møtereferater 

• Ansvarlig for hjemmesiden til NVHS 

 

Kasserer: Lars Moe (Børge Baustad fungerer som kasserer ut regnskapsåret 2020). 

• Ansvarlig for regnskap 

• Ansvarlig for kontingent 

 

Medlemskontakt: Elise Lium  

• Medlemskontakt 

• Medlemslister, nye medlemmer 

• Kontaktperson for medlemmene 

• Ansvarlig for innkalling til medlemsmøter etc 

 

Styremedlem: Johan Fredrik Aurstad  

• Hovedansvar for arrangementer (utferder etc) 

 

Styremedlem: Martha Jakobsen Ulvund 

• Arrangementer (utferder etc.) 

 

Sak 4. Orientering om det videre program for NVHS høsten 2020     

Leder ga en rask orientering om høstens videre program. 

Kaffetreff: 

Tirsdag 3. november:  

Kjell Kongsengen: «Et liv som dyrlege på Toten». 

 

Medlemsmøte:  

Tirsdag 24. november:  

Veterinær Astrid Søyland Grødem, fagsjef mattrygghet, Nortura SA.                                                      

«Norsk matproduksjon og den norske bonden. Fleksitarianer og vegetabilsk mat - nye vyer i 

Nortura».  

 

Sak 5. Ideer om program for våren 2021 

a) Kaffetreff og vårmøte  

Leder orienterte om aktuelle navn og tema som det forrige styre har diskutert. 

• Erik Stenvik, veterinær, bonde og forfatter av boka Bondevett. 

• Line Vold, veterinær og avdelingsdirektør ved Folkehelsa 

• Margareth Øverland: Leder for senter for forskningsdrevet innovasjon: Foods of 

Norway ved NMBU 

• Bothild Nordsletten, redaktør av Bondevennen 

• Pål Johan From, professor på NMBU og leder av arbeidet med robotisering i 

landbruket  
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• Trygve Grøndalen: Prosjektet «Veterinærvesenet sett fra Grasrotveterinærene».  

Under denne saken kom det flere synspunkter og innspill på både innhold og tema, og også på 

hva styret bør legge til grunn for sitt arbeid med dette. Hva ønsker vi å formidle? Leder 

foreslo å ta dette videre på neste møte. 

b) Reise/utferder:  

Det var enighet om å arbeide videre med den kansellerte turen til Trøndelag, og satse på 

reise våren 2021. 

 

Sak 5. Eventuelt 

Orienteringssaker:  

Arve Lund har sagt seg villig til å være en del av redaksjonskomitéen for årboka. Neste årbok 

blir sendt ut første uke i november. 

 

Fagseminaret på Ås, «Nytt nasjonalt kraftsenter på Campus Ås. Forvaltningen og 

næringslivets forventninger til synergier og samarbeid innen husdyr-, akvakultur- og 

veterinærvitenskap», er utsatt til flyttingen er ferdig. 

Muséet flyttes torsdag 8. oktober.  Kjos Hansens kontor settes opp på Ås, i inngangspartiet til 

Veterinærhøgskolen. Det blir veldig fint. Resten er pakket i container og blir vanskelig 

tilgjengelig. Kristian Ingebrigtsen og Ingrid Landmark har imidlertid gjort en formidabel jobb 

med å katalogisere gjenstandene, slik at gjenstandene blir tilgjengelige digitalt.  

Avtroppende medlemmer – noen ord på veien til nytt styre: 

• Det er ønske om å få referatene inn på vår nettside hos DNV. 

• Det står noen kasser med arkivdokumenter som tilhører NVHS på biblioteket.  Disse 

må gjennomgås og aktuelle dokumenter ev. scannes. Styret legger en plan for dette. 

• En grønn mappe med gamle dokumenter, bl.a. forslag til arkivsystem (som ikke er 

brukt og antakelig foreldet) ble overlevert til sekretæren. Denne bør gjennomgås. 

• Sjekke ut om det er aktuelt å legge ut foredrag/ posters fra kongressen i Bergen (2018) 

på vår nettside hos DNV.  

• Følge opp arbeidet med «grasrotveterinærene». 

• Da det arbeides med å legge fremtidige styremøtereferater og omtale av foredrag på 

vår hjemmeside hos DNV (https://www.vetnett.no/samarbeidspartnere/ ), foreslo Knut 

at han kunne sette sammen sine resyméer av foredragene tidligere i høst. Disse 

omhandlet begge mat (produksjon/hygiene/veterinærens rolle):  

✓ 1.09 tidligere byveterinær på Gjøvik, Arvid Kjeldsen «Fra dyrlege til 

samfunnsveterinærmedisiner, ispedd tanker om veterinært 

samfunnsengasjement». 

✓ 22.09 adm.direktør i Nofima, veterinær Øyvind Fylling-Jensen «Fremtidens 

matproduksjon, med blikk på morgendagens veterinærer». 

Og da neste foredragsholder Astrid Søyland Grødem, fagsjef mattrygghet, Nortura SA, 

skal snakke om «Norsk matproduksjon og den norske bonden. Fleksitarianer og 

https://www.vetnett.no/samarbeidspartnere/
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vegetabilsk mat - nye vyer i Nortura», kan de gi en slags sammenheng for leserne. 

Forslaget ble godt mottatt av styret, 

 

Takk 

De tilstedeværende avtroppende medlemmene ble takket av med applaus fra det nye styret. 

Børge har vært med siden 2012 og gjort en svær jobb for foreningen som kasserer, 

medlemskontakt og medlem av redaksjonskomiteen for årboka. Knut kom med i 2016, og har 

vært en særdeles god og grundig sekretær. Ståle og Gry har vært med siden 2018, Ståle har 

gjort en flott jobb som nestleder og Gry som muséumsansvarlig.  

Zoom 

«Zoom» var nytt som kommunikasjonsverktøy og fungerte bra, men det er ønskelig med 

mikrofon i fellesrommet for bedre lyd til de som sitter på hjemmekontor. Styret følger opp 

saken. 

 

Nytt styremøte 

Nytt møte 3. november, i etterkant av kaffetreff.  

 


