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REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 12. mai 2016 kl. 1300-1510
Møtet ble arrangert som videokonferanse.
Tilstede:
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Glenn Arve Sundnes (GS, industri)
Siri Knudsen (SK, akademia)
Anton Krag (AK, dyrevern)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dato for styremøtet i oktober/november
Budsjettforslag og medlemskontingent for 2016
Valg av styrerepresentantene (med vara) for industrien og akademia
Valg av valgkomitéen
Valg av 3R-priskomitéen
Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til
de 3 R’ene
7. 10 års jubileum i 2017 – arrangement og publikasjon?
8. NENTs retningslinjer
9. Referatsaker:
a. 3R-prisen for 2016
b. Arbeidet med nye nettsider
c. Artikkel om "de 3 S-ene"
d. Siste nummer av Dyrets Rett fra Nordisk Samfunn Mot Smertevoldende
Dyreforsøk (NSMSD)
e. ENRICH-Fish møte, Oslo
f. NC3Rs/Cefas møte, Weymouth
g. Arbeidsmøte om 3R-initiativ innen fiskevaksiner
h. Samling for de europeiske 3R-sentrene, Italia i mai
i. FELASA 2016 og satellittmøte arrangert av RSPCA i Brussel, juni
j. Publikasjon i det kinesiske forsøksdyrtidsskriftet
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BB ønsket velkommen til Norecopas 26. styremøte. Dagsorden ble godkjent med én
endring: det tas inn en ny sak om et eventuelt møte om viltforskning mellom sak 8 & 9.
Det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.
Sak 1
Vedtak: Neste styremøte er berammet til onsdag 12. oktober 2016 kl. 13-16, som skypekonferanse.
Sak 2
Styret må legge sitt budsjettforslag for 2016 frem for årsmøtet den 24. mai. Norecopas
nåværende budsjettforslag bygger på at Veterinærinstituttet bruker de samme
overhead-satsene som i fjor. Dette er fortsatt ikke helt avklart. BB har imidlertid denne
uken fått et skriftlig svar fra administrerende direktør, som innebærer en
kostnadsøkning på kr. 171 000. Styret diskuterte saken.
Styret skal foreslå medlemskontingenten for 2016 på årsmøtet. I fjor var kontingenten
kr. 200 for individuelle medlemmer (uendret siden stiftelsen av Norecopa) og kr. 1.000
for institusjoner (økt i 2014, fra kr. 500 i 2013).
Vedtak:
Styret ber sekretæren om å ta med Næringskomitéen hvordan deres innstilling til
Stortinget om statsbudsjettet for 2016 skal forstås.
Styret besluttet å foreslå for kommende årsmøte en vedtekts endring av bestemmelsen
vedrørende drift av sekretariatet.
Styret foreslår ovenfor årsmøtet at kontingenten blir uendret i 2016.
Sak 3
Valgkomitéen har lagt frem følgende forslag til styrerepresentanter for perioden 20162020:
Akademia: Siri Knudsen (vara: Aurora Brønstad)
Industrien: Glenn Arve Sundnes (vara: Børge N. Fredriksen, Pharmaq)
Vedtak: Styret har ingen innsigelser mot at dette forslaget legges frem for årsmøtet.
Sak 4
Valgkomitéen har lagt frem følgende forslag til valgkomitéen for perioden 2016-2020:
Akademia: Tore Kristiansen
Industrien: Simon Wadsworth
Forvaltning: Bjørn Groven
Dyrevern: Adeleid Haugen
Vedtak: Styret har ingen innsigelser mot at dette forslaget legges frem for årsmøtet.
Sak 5
Det må velges ny 3R-priskomité for perioden 2017-18. Det er styret som velger
komitéen. De sittende komitémedlemmene er alle villig til å fortsette:
Akademia: Lasse Skoglund
Industrien: Christian Wallace
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Forvaltning: Heidi Bugge
Dyrevern: Torill Malmstrøm
Vedtak: Styret velger de ovennevnte til Norecopas 3R-priskomité for perioden 2017-2018.
Sak 6
På årsmøtet skal det ifølge vedtektene være en diskusjon om oppnådde resultater og
utviklingen på området med hensyn til de 3 R’ene. Styret diskuterte saken.
Sak 7
Den 10. oktober 2017 er 10-års jubileum for stiftelsen av Norecopa. Styret diskuterte
ulike måter å markere dette på.
Sak 8
NENT har offentliggjort sine reviderte forskningsetiske retningslinjer. Det ble foretatt en
høringsrunde, som Norecopa svarte på1. De nye retningslinjer er i likhet med de gamle,
ganske kortfattet2. NENT skal imidlertid utarbeide en egen veiledning for bruken av
forsøksdyr, noe som bl.a. Norecopa foreslo i høringsuttalelsen. AS har vært i kontakt
med NENT og har signalisert Norecopas interesse for å delta i prosessen. Dette vil trolig
skje i form av en invitasjon til et arbeidsseminar.
Sak 8a
Styret diskuterte et eventuelt nytt konsensusmøte om bruken av viltlevende dyr i
forskningen. Dette for å vurdere hvorvidt anvendelsen av de 3 R-ene har kommet videre
siden det forrige møtet som ble arrangert i 2008, og for å diskutere nye
problemstillinger som er blitt reist etter gjennomføringen av EUs forsøksdyrdirektiv.
Vedtak: Styret ber sekretæren om å arbeide videre med saken.
Sak 9
a) Det var tre nominasjoner til årets 3R-pris. AS orienterte styret om prosessen og
om vinneren. FrPs landbrukspolitiske talsmann og medlem av Næringskomitéen,
Morten Ørsal Johansen, har sagt seg villig til å overrekke prisen.
b) Arbeidet med de nye nettsidene går fremover men det tar lengre tid enn antatt.
De skal etter planen være klar til lansering den 20. mai.
c) AS orienterte om planene for en artikkel om “de 3 S-ene” (Good Science, Good
Sense, Good Sensibilities). Konseptet tilhører den amerikanske matematikeren
Carol Newton, som døde i 2014 og er såvidt Norecopa vet bare nevnt én gang i
litteraturen, i en diskusjon etter et innlegg på et symposium i 1977. AS, sammen
med dr. Penny Hawkins fra RSPCA, er i gang med å skrive artikkelen.

1

https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2015/horingssvar-forskningsetiske-retningslinjer-for-nentnesh-og-internettforskning
2
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Naturvitenskap-og-teknologi/Beskyttelse-avdyr-i-forskning
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