REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 11. januar 2011 kl. 1000-1400
på Veterinærinstituttet, Oslo
Tilstede:
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder)
Signe Videm (industri)
Aurora Brønstad (forskning)
Anton Krag (dyrevern)
Johan Teige (forvaltning, varamedlem)
Adrian Smith (sekretær, referent)
Saksliste:
1. Referatsaker
a. Kompendiet om forsøksdyrlære for fiskeforskere
b. Arbeidsgruppen, Categories of severity
c. Konsensusmøtet, mai 2011
d. Kontakt med politikere
e. 3R-KART
2. Orientering om regnskapet for 2010
3. Reisestipend 2011: prinsipielt, og behandling av to søknader
4. Rapport fra ecopas årsmøte 27.11.10. Skal vi arrangere det i 2012?
5. Årsmøtet torsdag 9. juni: foredragsholdere
6. Utkast til årsberetningen for 2010, samt aktivitetsplan og budsjett for 2011
7. Finneklipping hos fisk: bør vi lage en uttalelse?
8. Datoen for neste styremøte
9. Kandidater til erstatning av Dag Sørensen i valgkomitéen
10. Bør Norecopa være på Facebook?
Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen, heller ingen ønsker
om å ta opp andre saker. Bente ønsket velkommen til Norecopas 10. styremøte, og særlig til
varastyremedlem Johan Teige. Alle varamedlemmene var invitert til dette møtet, for å bli
bedre kjent med hverandre og arbeidet til Norecopa. Det var derfor synd at ikke flere kunne
delta. Alle presenterte seg (omtaler av styremedlemmene og deres varamedlemmer ligger ute
på http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=4).
Det er viktig at styret er beslutningsdyktig ved alle møtene. Det er derfor påkrevd at alle
”låser” dagene for styremøtene,. Dersom varaene må møte istedenfor hovedmedlemet og de
er forhindret fra å reise, har de mulighet til å ta det som telefonmøte.
I tillegg er det i 2011 en utfordring ved at hovedmedlem Dag Marcus Eide er bortreist hele
året. Det ble derfor besluttet at Adrian ber valgkomitéen, om å oppnevne en midlertidig
vararepresentant for Aurora inntil Dag er tilbake. Dessuten er valgkomitéen ikke fulltallig,
etter Dag Sørensens bortgang i 2010. og det må velges inn en ny representant for akademia
Bente orienterte om at hun 1. mars tiltrer i en stilling i Brussel tilknyttet
Europakommisjonen, DG Health & Consumer innen dyrevelferd. Både Mattilsynet (som
fortsetter som hennes arbeidsgiver) og kommisjonen har klarert at hun fortsetter som
styreleder av Norecopa. Bente vil ta styremøtene fra nå av som videokonferanser, men reiser
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fysisk til Oslo til årsmøtet i juni. Datoen for neste styremøte ble diskutert, og fastsatt til
tirsdag 3. mai.
Sak 1.
a. Adrian orienterte om arbeidet med kompendiet om forsøksdyrlære for
fiskeforskere. Arbeidet har tatt lengre tid enn forventet på grunn av stort
arbeidspress hos forfatterne. Det tas sikte på å ha det første utkastet klart til
forskerkurset som arrangeres på NVH den første uken i februar.
b. Norecopas arbeidsgruppe sendte sin rapport til tidsskriftet Laboratory Animals
like før jul. Vi venter på behandlingen i redaksjonen. Styret uttrykte tilfredshet
med formen som den endelige rapporten hadde fått. Bente beskrev forskjellen
mellom denne rapporten og en konsensusuttalelse utarbeidet av Norecopa.
Denne rapporten er et frittstående dokument som den oppnevnte
arbeidsgruppen står alene for.
c. Adrian orienterte om at det er relativt laber interesse for konsensusmøtet.
Styret var enig om å forlenge perioden med redusert deltageravgift til 31.
januar.
d. Adrian og Bente beskrev det politiske arbeidet som ble gjort i 2010 samt
kontakten som de hadde hatt med departementene. Til tross for at Norecopa
ikke fikk gehør for flere midler på statsbudsjettet for 2011, er det klart at
organisasjonen er nå blitt bedre kjent. Norecopas arbeid er tydeligvis blitt satt
pris på. Det politiske arbeidet må fortsette i 2011. Bente refererte til kravet i
det nye EU-direktivet om at hvert land skal ha et referansesenter for de 3 Rene. I telefonsamtale med Gunnar Hagen i LMD poengterte hun at Norecopa
er villig til å påta seg en slik funksjon. Styret diskuterte ulike former for
sponsing som kunne komme i tillegg til bevilgningen fra departementene.
Adrian ønsker informasjon om Norecopa på nettsidene til alle organisasjonene
som er medlemmer.
e. 3R-KART
Bente orienterte om prosjektet, bl.a. om et møte med FKD den 20. oktober.
Norecopa har fått kr 100 000 fra Dyrevernfondet og har søkt FKD om midler.
Det skal settes av så mye som mulig fra driftsbudsjettet i 2011 til 3R-KART.
Det er meningen å bruke våren 2011 til å utarbeide spørreskjemaet, og så sette
i gang med det oppsøkende arbeidet til høsten. Bente har også kontakt med
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL). Aurora nevnte
betydningen av at spørreskjemaet kvalitetssikres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).
Sak 2.
Adrian presenterte hans skyggeregnskap for 2010. Det endelige resultatet må vente på tallene
fra Veterinærinstituttet, men vi ligger an til et underforbruk på kr 1 470.
Sak 3.
Det er kommet inn to søknader om reisestøtte, begge i forbindelse med verdenskongressen i
Montréal i august. Bente minnet om vedtaket på forrige styremøte om å bruke mest mulig i
2011 på prosjektet 3R-KART, samt å sette av tilstrekkelige ressurser til møtet på Gardermoen
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og 3R-prisen. Det er dessuten urettferdig å støtte tilfeldige søknader uten å ha en formell
utlysning med søknadsfrist. Johan påpekte at man burde i så tilfelle hatt en egen budsjettpost
for reisestøtte, og Aurora mente at slike søknader bør ledsages av en støtteerklæring fra
arbeidsgiver, idet reiser kan påføre arbeidsplassen merutgifter.
Vedtak: Styret bevilger ikke penger til reisestøtte i 2011, og de to innkomne søknadene
avslås.
Sak 4.
Bente og Adrian ga en muntlig rapport fra ecopas årsmøte i Milano med tilhørende
fagseminar. Årsmøtene skal fra nå av gå på rundgang mellom medlemslandene. I Milano
foreslo Norecopa at Tyskland arrangerte møtet i 2011, idet det er 25-års jubileet for den tyske
plattformen. Bente foreslår for styret at Norecopa arrangerer årsmøtet og fagseminaret i 2012.
Styret var enig om å ta dette arrangementet forutsatt at vi fant et godt tema for samlingen som
ville være av interesse for mange. Forskjellige tema ble foreslått.
Vedtak: Styremedlemmene gir sekretæren tilbakemelding innen en uke om de støtter forslaget
til det konkrete temaet som ble foreslått for ecopas årsmøte og fagseminar i 2012.
Sak 5.
Bente orienterte styret om at hun hadde forespurt professor Thomas Hartung, CAAT (Center
for Alternatives to Animal Testing), om han var villig til å holde innlegg under Norecopas
årsmøte den 9. juni, da de traff hverandre i Milano på ecopas årsmøte. Hartung er en
etterspurt foredragsholder og har en sentral rolle i arbeidet med innføring av alternativer til
dyreforsøk i toksikologisk arbeid.
Vedtak: Sekretæren gis fullmakt til å sende Thomas Hartung en formell invitasjon til
Norecopas årsmøte.
På dette tidspunktet måtte Adrian forlate møtet og Bente overtok som referent.
Sak 6.
Adrian har utarbeidet utkast til årsberetning for 2010 samt aktivitetsplan og budsjett for 2011.
Alle disse skal formelt godkjennes på årsmøtet i juni.
Vedtak: Styret tar dokumentene til etterretning og vil arbeide videre med sakene på neste
styremøte.
Sak 7.
Norecopa har registrert interesse blant fiskeforskere for retningslinjer for ulike merkemetoder
som brukes på fisk, bl.a. finneklipping. Forskjellige merkemetoder for fisk ble drøftet og det
ble besluttet at vi i alle fall måtte begrense uttalelsen til en metode, da det ville bli et for stort
arbeid å se på flere samtidig.
Vedtak: Styret ser videre på muligheten for å lage en uttalelse om biometriske metoder for
identifisering av fisk.
Sak 8.
Saken ble tatt opp under innledningen til styremøtet.
Vedtak: Neste styremøte er tirsdag 3. mai 2011.
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