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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat  

Styremøte 24.11.2020. 

  
Møtet ble holdt på Veterinærinstituttet, møterom «Resepten», kl. 14.00 – 16.00.  

Til stede: Halvor Hektoen, Elise Lium, Jorun Jarp, Lars Moe og Tone Kjeang. Martha 

Ulvund og Johan Fredrik Aurstad deltok via internett.  

Møteleder Halvor Hektoen. 

Referent Tone Kjeang  

 

Medlemsmøte 24.11 var avlyst som følge av koronasituasjonen.  

 

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 3. nov. 

Godkjent. 

  

Sak 2. Status program for våren 2021  

Siden forrige styremøte hadde leder vært i kontakt med aktuelle foredragsholdere. Alle de 

forespurte hadde svart positivt.  

Programmet for våren ble avklart:  

• 5. januar - kaffetreff: Kjell Kongsengen, «Et liv som dyrlege på Toten». 

• 2. februar - kaffetreff: Sigmund Rodvelt, foredrag om Distriktsveterinær Kjos-Hansen 

«Dyrlægen i Dalane».  

• 2. mars - kaffetreff: Erik Stenvik, veterinær, bonde og forfatter av boka Bondevett. 

• 6. april - kaffetreff: Bothild Nordsletten, redaktør av Bondevennen 

• 27 april - medlemsmøte: Line Vold, veterinær og avdelingsdirektør ved 

Folkehelseinstituttet 

Tidspunkt (klokkeslett) og sted blir annonsert i forkant av kaffetreffene/ medlemsmøtene. Vi 

har tidligere måttet tilpasse tidspunktet til det som har vært hensiktsmessig for kantina på 

veterinærhøgskolen. Ettersom kaffetreffene/møtene nå holdes i andre lokaler, kan vi eventuelt 

starte tidligere på dagen. Det vil muliggjøre at flere styremedlemmer kan delta. 

Styret har diskutert mange aktuelle tema og foredragsholdere på tidligere møter, og har 

allerede planer om kandidater for høstprogrammet.  
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Sak 3. Streaming av kaffetreff og medlemsmøter  

Streaming og/ eller Teams/Zoom-overføring av foredrag har vært diskutert en stund, slik at 

medlemmer andre steder enn i Oslo kan få anledning til å delta. Å få dette på plass så snart 

som mulig er ikke mindre aktualisert pga. koronasituasjonen. Styret har derfor bestemt at 

allerede møtet den 5. januar vil bli forsøkt overført digitalt. Det er ikke usannsynlig at et 

fysisk møte tidlig i januar også må avlyses. Lars og Halvor følger opp det tekniske/praktiske 

vedrørende streaming av medlemsmøtene.  

Muligheten for å samle deltakere på et felles rom regionalt ble også diskutert. Martha har 

diskutert mulighetene i Sandnes med Snorre Stuen v/NMBU.  

 

 

Sak 4. Utflukt til Trøndelag våren 2021 - Bør turen utsettes til høsten pga. usikkerheten 

med koronasituasjonen? 

På det forrige styremøte ble 8-11 juni 2021 foreslått dato for tur. Det ble enighet om å flytte 

dato for turen til høsten pga. koronasituasjonen. Aktuelle datoer er 31. august til 3. september. 

Da er det grunn til å anta at de fleste, i alle fall i risikogruppene, vil være vaksinert, og at 

smittesituasjonen vil være betydelig bedre. Det arbeides videre med utgangspunkt i 

programmet som ble laget til turen som ble avlyst i sommer. Johan Fredrik holder i saken. 

 

Sak 5. Scanning av NVHS-arkiv  

Lars har allerede scannet de fleste dokumentene i det gamle arkivet. Det gjenstår nå et arbeid 

med bl.a. å navngi filene. Lars og Elise ser videre på dette.  

 

Sak 6. Lager og distribusjon av årbøker etter at biblioteket på Adamstua flytter til Ås  

Det er et lite lager av årbøker på biblioteket. Det var enighet om å ta ut 10 årbøker fra hvert år 

til arkivering og gi restopplaget til studentene. Det er også et restopplag av boka til Sandvik, 

ca. 20-30 eks. 

 

Under dette punkt ble også følgende saker orientert om/diskutert: 

• 4 eksemplarer av årets årbok er sendt til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. 

• Lupro har hatt anbudet om å sende ut årbøkene. Dette kostet i år i underkant av kr. 

20 000,-. 

• Noen årbøker kommer i retur, antakelig de fleste grunnet feil adresse. Styret ble enig 

om å minne medlemmer om å melde adresseendring ved flytting. Dette kan bla. gjøres 

i forbindelse med e-postutsendelse til medlemmene om kaffetreffene/ 

medlemsmøtene.  

• Nye medlemmer fikk i år tilsendt årbøker for både 2019 og 2020. 

• 40 eksemplarer av årets årbok er levert til Vitenparken for salg. 

 

Sak 7. Eventuelt 

NVHS bidrar med midler sammen med pensjonistforeningen ved Veterinærhøgskolen og 

Veterinærinstituttet til restaurering av «Det runde bord», som har stått utenfor lesesal i 

Hovedbygningen på NVH. Bordet skal få en sentral plassering i nybygget. 
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Leder orienterte om møte med Per Harald Grue, leder av Vitenparkens venner, med hensikt å 

inngå en samarbeidsavtale med Vitenparken og Vitenparkens Venner for å ivareta 

veterinærhistorisk arbeid når Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet har flyttet til Ås, jf. 

sak 10 i referat av 3.11.20.  

 

Per Harald Grue ønsker en presentasjon av NVHS og veterinærmuséet på et møte i 

Vitenparkens Venner 11. februar 2021. Halvor kontakter Kristian Ingebrigtsen om dette. 

 

Leder har hatt møte med Ingrid Landmark og overleverte diplomet om æresmedlemskapet og 

kaffekrus med NVHS logo. Det ble avtalt at hun ser videre på muligheten til å få 

veterinærmuséet inn på «Digitalt museum». Det vil i så fall øke tilgjengeligheten av 

gjenstandssamlingen til museet. 

 

Sandnes historielag sin Årbok nr. 23, 2020, har et kapittel skrevet av Martha J Ulvund med 

tittelen "Prestegarden som ble viet fortapte får. Historien om veterinær småfeforskning på 

Høyland prestegard", og denne ble overlevert til styret.  

 

 «Nyheter» bør bli mer synlig på nettsiden, f.eks. møteagenda for sesongen og ev. andre saker 

som avlysning av møter. Tone holder i det. 

 

Nytt styremøte 

Nytt møte 5. januar.  

 


