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 Norsk Veterinærhistorisk Selskap 

 

 

Referat  

Styremøte 15.12.2020. 

  
Møtet ble gjennomført via internett, kl. 14.00 – 15.00.  

Til stede: Halvor Hektoen, Johan Fredrik Aurstad, Elise Lium, Jorun Jarp, Lars Moe og Tone 

Kjeang. Martha J Ulvund meldte forfall.  

Møteleder Halvor Hektoen 

Referent Tone Kjeang  

 

Saker 

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte 24. nov. 

Godkjent. 

 

Sak 2. Endringer i møteprogrammet for 1. halvår 2021 pga. koronasituasjonen 

Det er forbud mot arrangementer innendørs på offentlig sted i Oslo frem til 7. januar. Det 

planlagte møtet med Kjell Kongsengen den 5. januar må derfor avlyses. Styret ser på 

muligheten til å gjennomføre dette møtet når koronasituasjonen bedres. Medlemmene vil bli 

holdt oppdatert pr e-post og på nettsiden (https://www.vetnett.no/nvhs/ ) 

 

Sak 3. Årboka, jf. sak 6 referat av 24.11. Årbøkene fra 2019 og 2020 blir fortløpende sendt 

til nye medlemmer. Flere nye medlemmer er rekruttert. Det koster kr. 250 å bli medlem. 

Årboka koster ved kjøp kr. 200 for ikke medlem og kr. 100 for medlemmer. 

Restlageret fra biblioteket er plassert i kantina på veterinærhøgskolen med beskjed om at 

studentene kan forsyne seg og gjerne melde seg inn i NVHS. 

 

Sak 4. Arkiv, jf. sak 5 referat av 24.11. LM har kommet langt i scanningsarbeidet. Nå 

gjenstår bl.a. å navngi filene og finne en hensiktsmessig plassering for det digitale arkivet.  

Det er ennå noen permer igjen på biblioteket. Kjersti Strengehagen skulle se på disse og 

hjelpe til med å grovsortere. Minnepinne med referater etc. fra de siste års arbeid i selskapet 

bør også inn her. Det foreligger også en del bilder som bør være med. LM holder i dette. 

 

JJ har undersøkt om et NRK-intervju lagret på en CD kan kopieres over til annet medium og i 

et moderne format, men det virker som det er vanskelig. NVHS kan ta kontakt med NRK for å 

få en kopi av intervjuet. HH/LM tar saken videre.  

 

https://www.vetnett.no/nvhs/
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Sak 5. Eventuelt 

«Det runde bord», som har stått utenfor lesesal i Hovedbygningen, er nå sendt til restaurering. 

Det skal kostes av NVHS og pensjonistforeningen ved Veterinærhøgskolen og 

Veterinærinstituttet. Bordet skal få en sentral plassering i nybygget på Ås. 

 

Medlemmer av styret som sluttet i høst, skal tildeles hver sin kopp med selskapets logo som 

takk for sin innsats.  

 

HH orienterte om innmelding av alle styremedlemmene i Brønnøysundregisteret. 

 

HH orienterte om positivt svar til Per Harald Grue på spørsmål om en presentasjon av NVHS 

og veterinærmuséet på et møte i Vitenparkens Venner 11. februar 2021. Halvor kontakter 

Kristian Ingebrigtsen om dette. Invitasjon vil komme til medlemmene i NVHS. 

 

Et medlem hadde ønske om en omvisning på Ås av NVH/ VI sine nye lokaler og lurte på om 

NVHS kunne arrangere dette. Styret skal se på saken. Det kan kanskje bli en mulighet i løpet 

av mai -21. 

 

Det arbeides videre med «utflukt Trøndelag», jf. sak 4, referat av 24.11. JFA holder i saken. 

 

Nytt styremøte 

Nytt møte i begynnelsen av januar 2021. Dato er ikke fastsatt. 

 


