Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Referat
Styremøte 03.11.2020.
Møte ble holdt på Veterinærinstituttet, Møterom «Resepten», kl. 14.30 - 17.00.
Til stede: Halvor Hektoen, Elise Lium, Jorun Jarp og Tone Kjeang. Martha Ulvund, Johan
Fredrik Aurstad og Lars Moe deltok via Zoom-løsning. Trygve Grøndalen var til stede under
Sak 9 om grasrotveterinærene og sak 2. punkt 2 om «paradigmeskifte».
Møteleder Halvor Hektoen.
Referent Tone Kjeang
Kaffetreff 3.11 og medlemsmøte 24.11 ble avlyst som følge av Coronasituasjonen.

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 6.okt.
Godkjent.
Sak 2. Program for våren 2021
På det forrige styremøtet ble det diskutert en rekke kandidater til vårens foredrag.
Flere tema og foredragsholdere ble spilt inn i dagens møte:
1. Sigmund Rodvelt, Egersund. Han kommer med en biografi om Distriktsveterinær
Kjos-Hansen «Dyrlægen i Dalane». Et foredrag om Kjos-Hansen til våren vil passe
veldig bra i forbindelse med flyttingen til Ås, da hans kontor blir satt opp i
inngangspartiet til veterinærhøgskolen.
2. «Paradigmeskifte», tydelige forandringer i hverdagen for veterinærer fra 70-80 årene
og fremover. Tanken er å belyse dette mer fra «fotfolket». Tema kan omfatte f. eks:
• Veterinærer i smådyrpraksis, fra selvstendig næringsdrivende til ansatt i store
konserner
• Ansatte i offentlig forvaltning: fra penn til PC, fra regelstyring til målstyring,
implementering av EØS-avtalen mm.
3. Martha har skrevet et kapittel i siste utgave av Sandnes historielag sin Årbok (Nr 23
2020). Kapittelet heter Prestegården som ble viet «fortapte får». Historien om
veterinær småfeforskning på Høiland prestegård. Dette kan være utgangspunkt for
presentasjon på kaffetreff. Styret vurderer innkjøp av ett eks. av årboka.
Tidligere og nye innspill ble diskutert. De to foredragene som nå måtte avlyses videreføres
som aktuelle.
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Det er 4 kaffetreffer og et medlemsmøte til våren som må på plass først. Leder kontakter
aktuelle personer.
Styret vil arbeide med tema «paradigmeskifte» med tanke på høstmøtene i 2021, både når det
gjelder innhold og foredragsholdere. Trygve Grøndalen ble forespurt om foredrag på det
første kaffetreffet til høsten, noe han var positiv til. Hans tema om grasrotveterinærene vil
belyse noe av den samme tidsperioden.
Sak 3. Utflukt til Trøndelag våren 2021
Det arbeides videre med utgangspunkt i programmet som ble laget til den avlyste turen i
sommer. Det ble foreslått dato for tur 8-11 juni 2021.
Sak 4. Forespørsel om økonomisk bidrag til restaurering av «det runde bord», som har
stått utenfor lesesal i Hovedbygningen på NVH
Spørsmål fra Kristian Ingebrigtsen. Det er ønske om å flytte bordet til Ås og gi det en sentral
plassering i nybygget. Det er ikke beregnet utlegg til restaurering i flytteprosessen. Samme
henvendelse er gått til pensjonistforeningen på Adamstua. Arbeidet beregnes å koste omkring
kr 9000,- inkl. mva. Eventuell transport kommer i tillegg. Styret var enige om å støtte dette og
håper at pensjonistforeningen vil gjøre det samme.
Sak 5. Plan for styremøter; tidspunkt og forbedring av digital møter
Styremedlemmer som ikke bor i Oslo, bør kunne møte fysisk av og til uten å måtte overnatte.
Styret skal se på muligheter for å legge til bedre til rette, enten ved å starte foredragene
tidligere eller ev. å ha styremøte i forkant av foredraget.
Sak 6. Mulighet for streaming av foredragene på kaffetreffene og medlemsmøter
Streaming av foredragene har vært diskutert en stund, og vi er nå nærmere en mulighet for å
få det til. Det planlegges et første forsøk på det første kaffetreffet over nyttår. Vi håper da at
koronasituasjonen er slik at vi kan holde møtene. Lars fra styret holder i dette.
Sak 7. Orientering om oppdatering av hjemmesidene til NVHS
NVHS hjemmeside: https://www.vetnett.no/nvhs/ . Hjemmesidene er oppdatert med nye
styremedlemmer og deres funksjoner. Nytt er at referater blir lagt ut under overskriften
«Styret», hvor også protokoll fra generalforsamlingen befinner seg. Presentasjoner på
kaffetreff og medlemsmøter legges ut under «Aktiviteter».
Sak 9. Grasrotprosjektet
Trygve Grøndalen orienterte om Grasrotprosjektet. Han ønsker hjelp til deler av prosjektet.
Ingen i styret ser seg i stand til å videreføre dette arbeidet, men vil være behjelpelig med å
finne en person.
Sak 10. Avtale med Vitenparken på Ås
Leder orienterte om at NMBU har gjort avtale med Vitenparken på Ås for å ta hånd om og
lagre museumsgjenstandene på forsvarlig vis, når Veterinærmuseet er flyttet til Ås.
Vitenparken har påtatt seg lignende ansvar for det gamle landbruksmuseet. Vitenparken har
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en venneforening (Vitenparkens venner) som bistår Vitenparken i arbeidet med å følge opp
museumsarbeidet. Vitenparken og venneforeningen har inngått en avtale om hva som dette
samarbeidet skal omfatte. Da NVHS har som særskilt oppgave å aktivt støtte Veterinærmuséet
ved NMBU, vil det være hensiktsmessig for selskapet å inngå en lignende avtale med
Vitenparken. En slik avtale vil legge til rette for å bedre kunne følge opp den videre skjebnen
til Veterinærmuséet etter flyttingen. Den vil også gi mulighet for fremtidig samarbeid i
forbindelse med arrangement, utstillinger og møter. Det var enighet om at dette var en god
idé.
Sak 11. Eventuelt
Ingen saker
Nytt styremøte
Nytt møte 24. november.
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