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REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 12. oktober 2016 kl. 1330-1525
Møtet ble arrangert som videokonferanse.
Tilstede:
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Børge N. Fredriksen (BF, industri)
Siri Knudsen (SK, akademia)
Anton Krag (AK, dyrevern)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)
Saksliste:
1. Dato for styremøtet i januar/februar
2. Økonomi, plassering av sekretariatet
3. Eventuell omdisponering av midler, Enrich Fish
4. Lokalisering av årsmøtet i 2017, programforslag
5. Valg av styrerepresentantene (med vara) for industrien på årsmøtet i 2017
6. 10 års jubileum i 2017 – arrangement og publikasjon?
7. Viltmøte
8. Søknad til Forskningsrådet om infrastruktur
9. Svensk 3R-senter
10. Samarbeid med DK-center
11. Twitter og Facebook
12. Referatsaker:
a. 3R-prisen for 2017
b. Arbeidet med nye nettsider
c. Nederlansk arbeidsgruppe om Synthesis of Evidence
d. Møte for 3R-sentrene i Ispra
e. referat Brussel 6.9 og uttalelsen (signeres av Norecopa/logo eller NFR?)
f. referat Brussel juni (FELASA + RSPCA), Brno, ecopa, Linz, UiB
g. Orientering rottefilmer
h. Culture of Care-gruppe
i. Presentasjon av Norecopas nettsider hos Novo Nordisk
j. NENTs retningslinjer
k. Scand-LAS symposium 2018
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BB ønsket velkommen til Norecopas 27. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen
innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.
Sak 1
Vedtak: Datoen for det neste styremøtet bestemmes når undervisningsplanene er klare.
Aktuelle datoer er 9., 10., 13. og 14. februar. Møtet avvikles som vanlig kl. 13-16 som skypekonferanse.
Sak 2
AS presenterte Norecopas regnskap pr. dags dato. Det har vært vanskelig å drifte Norecopa i
2016 på grunn av usikkerheten rundt kostnadene som Veterinærinstituttet tar for
sekretærens stilling. Etter en lengre diskusjon med instituttet, har Norecopa og VI blitt enige
om en løsning for inneværende budsjettår.
Sak 3
Norecopa er ansvarlig for en av arbeidspakkene i prosjektet ENRICH Fish, som er finansiert
av Forskningsrådet og ledet av Nofima. Arbeidspakken handler om formidling av
forskningsresultatene, samt organisering av de to seminarene som inngår i prosjektet.
Beløpet for 2016 er kr. 190 000. Hittil i år har Norecopa kun brukt kr. 48.181 på
arbeidspakken. Sekretæren la frem et ønske om at Penny Hawkins og AS kunne godtgjøres
for timer som de har nedlagt i prosjektet utenom betalt arbeidstid. Saken er klarert hos den
økonomiansvarlige i Nofima. Det dreier seg om 2 arbeidsdager for Penny Hawkins og 26
timer for AS.
Vedtak: Styret har ingen innsigelser mot at Penny Hawkins og Adrian Smith får betalt for
deres innsats utenom vanlig arbeidstid. Norecopa sender faktura til Nofima for disse
kostnadene, som belastes ENRICH Fish-prosjektet.
Sak 4
Styret diskuterte både programmet og stedet for Norecopas årsmøte i 2017. De siste årene
har antallet deltagere på årsmøtene, som er blitt arrangert på Adamstua, vært lave. Fordelen
med å ha møtene på Adamstua er imidlertid nærheten til flere institusjoner som Norecopa
ønsker å samarbeide med.
Vedtak: Årsmøtet i 2017 arrangeres på Adamstua. Det forsøkes å finne en dato, fortrinnsvis i
juni, som ikke kolliderer med andre arrangementer. Styret ber sekretæren om å fortsette
planleggingen av årsmøtet i henhold til diskusjonene på styremøtet. I 2018 arrangeres
årsmøtet i forbindelse med Scand-LAS symposiet, som blir i Norge det året.
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Sak 5
Styremedlem Glenn Arve Sundnes har byttet jobb og ønsker å gå ut av styret. Han er
imidlertid villig til å sitte frem til det kan arrangeres et ordinært valg på årsmøtet i 2017.
Varastyremedlem Børge N. Fredriksen har sagt seg villig til å fungere som fullt styremedlem
frem til da, selv om han er ute i permisjon for tiden. Han stiller også til valg som fullt
styremedlem for perioden 2017-2021. Valgkomitéen er orientert om situasjonen.
Vedtak: Styret tar dette til etterretning og takker Børge Fredriksen for velviljen.
Sak 6
Norecopa fyller 10 år den 10. oktober 2017. Norecopa søkte Stiansenstiftelsen om midler til
et jubileumshefte, men fikk avslag. Styret diskuterte hvordan jubileet skal feires. Det
planlegges også et internasjonalt konsensusmøte om viltforskning samme høst, se sak 7. Det
var enighet om at disse arrangementene bør være adskilte.
Vedtak: Styret ber sekretæren utarbeide planer for en egen jubileumsmarkering på
Adamstua den 10. oktober 2017.
Sak 7
Styret diskuterte ulike temaer for et internasjonalt konsensusmøte om viltforskning, som
planlegges arrangert i løpet av høsten 2017. Styret ønsker å sette fokus på hvorvidt
anvendelsen av de 3 R-ene har kommet videre siden det forrige konsensusmøtet 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 fortsette å utarbeide planer for møtet, først og fremst
ved å oppnevne en programkomité.
Sak 8
Sekretæren har de siste ukene orientert styret om utarbeidelsen av en søknad til
Forskningsrådet under programmet INFRASTRUKTUR1. Norecopas søknad gjelder langsiktig
styrking av arbeidet med databasen.
Søknaden ble levert innen fristen, som var kl. 1300 på dagen for styremøtet.
Sak 9
Den svenske staten har bevilget SEK 15 millioner til et 3R-senter, på 2017-budsjettet2.
Sak 10
Det danske 3R-senteret, hvor sekretæren sitter i styret (som privatperson) inngår gjerne
samarbeid med Norecopa på ulike prosjekter. Senteret er allerede knyttet opp til søknaden
til Forskningsrådet (sak 8).
Vedtak: Styret ber sekretæren om å invitere representanter for de danske og svenske 3Rsentrene til jubileumsfeiringen den 10. oktober 2017.
1
2

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INFRASTRUKTUR/1254019138692
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/forstarkt-3r-centrum-for-battre-djurskydd
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Sak 11
Norecopa opprettet en Facebook-profil, som et prøveprosjekt, etter styrebehandling i mai
2013- På styremøtet i oktober 2013 besluttet styret å fortsette med dette på det samme
aktivitetsnivået. Oppdateringen av profilen har vært lite belastende for sekretæren. Nå har
imidlertid mange av diskusjonene innenfor forsøksdyrmiljøet gått over til Twitter fremfor
Facebook.
Vedtak: Styret samtykker i at Norecopa får en Twitter-konto, som bør brukes på omlag det
samme aktivitetsnivået som dagens Facebook-konto.
Sak 12
a) AS ba alle i styret om å se etter mulige nominasjonskandidater for neste års 3R-pris.
b) Utviklingsarbeidet med de nye nettsidene har fortsatt etter lanseringen den 1. juni.
Sidene er stabile og søkemotoren ser ut til å virke etter hensikten. En av de største
utfordringen hele veien har vært å sørge for at brukere
a. som hadde et forhold til de gamle nettsidene ble sendt til de riktige sidene på
den nye løsningen, og
b. at lenker som de kommer til, fortsatt virker.
AS har søkt en britisk finansieringskilde om penger til å installere en modul som
automatisk sjekker hele nettstedet for døde lenker.
c) Den nederlandske nasjonale komitéen for beskyttelse av forsøksdyr har invitert
sekretæren til et møte i Brussel den 8. desember for å starte arbeidet med et
dokument om “Synthesis of Evidence”: prosessen med å kvalitetssikre planleggingen,
gjennomføringen og rapporteringen av forsøk. Prosjektet blir såpass krevende at AS
sannsynligvis ikke deltar i fortsettelsen.
Børge Fredriksen måte forlate styremøtet på dette tidspunktet.
d) AS orienterte om møtet for de europeiske 3R-sentrene som EUs forskningssenter
EURL-ECVAM i Ispra inviterte til i månedskiftet mai/juni. Han ble tildelt tid til å
presentere Norecopas nye nettsider. Deltagerne uttrykte stor tilfredshet med
nettstedet.
e) AS representerte Forskningsrådet i Brussel den 6. september på et møte for de
europeiske forskningsrådene, om kvalitetssikring av behandlingen av søknader om
dyreforsøk. Han skrev en 6-siders rapport til Forskningsrådet og vil følge dette opp
med et møte hos dem.
f) SK, AS og varastyremedlem Aurora Brønstad deltok på FELASA-kongressen i Brussel i
juni3, og AS ble igjen for et satelittmøte om betydelig belastende dyreforsøk som
RSPCA arrangerte rett etterpå. Norecopa hadde en plakat på FELASA-kongressen
samt flyveblad. AS holdt et innlegg under FELASA om Norecopas nettsider4, og et
med tittelen How to search for information on refining severe models and tests på
RSPCA-møtet5. Aurora Brønstad ble tildelt årets Charles River Animal Welfare Prize

3

http://www.felasa2016.eu
http://norecopa.no/FELASA2016
5
http://norecopa.no/RSPCA2016
4
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