Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
https://norecopa.no
REFERAT fra Norecopas 32. styremøte, tirsdag 29. mai 2018 kl. 1230-1430
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.
2.
3.
4.
5.

Dato for styremøtet i oktober
Årsmøtet
Norecopas regnskap for 2017 og budsjett for 2018
Sponsormidler
Referatsaker
a. Skisse til INFRASTRUKTUR-programmet
b. Dataregulativet GDPR
c. Workshop om hjemmelagede dyremodeller
d. Scand-LAS 2018
e. PREPARE – status, invitert foredrag
f. Annen møtevirksomhet
g. Konsensusmøte om feltforsøk
6. Eventuelt
BB ønsket velkommen til Norecopas 32. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen
innsigelser mot innkallingen og ingen ønsket å ta opp saker under Eventuelt.
Sak 1
Norecopa pleier å arrangere et styremøte i oktober.
Vedtak: Neste styremøte blir kl. 1230-1530 på Norecopas 11-årsdag, onsdag den 10. oktober
2018, som videokonferanse.
Sak 2
Sekretæren presenterte et forslag til program for årsmøtet den 12. juni på Adamstua.
Grunnet den økonomiske situasjonen med begrensede driftsmidler ble det bestemt å ikke
dele ut 3R-prisen i år. Det har også gjort det vanskelig å invitere internasjonale
gjesteforelesere til årsmøtet. Opprinnelig ønsket man å få til en dialog den dagen mellom
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Mattilsynet, Legemiddelverket og en fiskevaksineprodusent. Dette viste seg å være svært
vanskelig å få til på den aktuelle dagen. Programmet for dagen blir derfor:
1000 – 1100: Årsmøte
1100 – 1115: Inntrykk fra Norecopas internasjonale workshop om hjemmelagede
opplæringsmidler (Adrian Smith)
1115 – 1200: Hvordan sikre vi oss gode søknader til fiskeforsøk? (Gunvor Knudsen,
Mattilsynets forsøksdyrenhet)
1200 – 1230: Lunsjbuffet
Vedtak: Styret godkjenner programmet men ber sekretæren om å konferere med Gunvor
Knudsen før utsendelse.
Sak 3
Regnskapet for 2017 er godkjent av revisor1. Det er gjort opp med et underskudd, fordi
Veterinærinstituttet har regnskapsført kr 300 000 mer enn avtalt i lønnskostnader knyttet til
stillingen som drifter NORINA-databasen. Når disse pengene ses bort fra, gikk Norecopa med
overskudd i 2017. Veterinærinstituttet er klar over dette og de overfører kr 80 000 til driften
i 2018.
Dette er de eneste driftsmidlene som Norecopa får fra VI/Staten i 2018.
Veterinærinstituttet har informert Norecopa om at den ikke får driftsmidler i år. Sekretæren
har tatt opp saken med medlemmer av Næringskomitéen.
Sekretæren presenterte et utkast til budsjett for 2018.
Vedtak: Forslaget til budsjett for 2018 godkjennes og presenteres for årsmøtet.
Sak 4
Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk (NSMSD), som finansierte Karina Smiths
stilling i perioden 2012-2017, har antydet at de er interessert i å fortsette å sponse driften av
NORINA-databasen. Omfanget av dette er pr. i dag ubestemt. Sekretæren holder styret
orientert om utviklingen.
Sekretæren gjorde rede for samtaler med kommersielle aktører innen forsøksdyrbransjen
under et faglig møte i Dublin den 23. mai. Med hjelp fra AK har han utarbeidet et forslag til
invitasjon om å sponse Norecopa.
Vedtak: Styret ber sekretæren om å invitere kommersielle aktører til å sponse Norecopa.
Sak 5 (Referatsaker)
a. Sekretæren har sendt inn en skissesøknad til Forskningsrådets INFRASTRUKTURprogrammet2. Skissen ligner på søknaden som Norecopa sendte til det samme
programmet i 2016. Finalistene blir valgt ut i mai/juni.
b. AK og sekretæren har diskutert hvordan Norecopa må forholde seg til dataregulativet
GDPR, som trådte i kraft i EU 25. mai, men som tidligst trer i kraft i Norge den 1. juli.
Den spesielle utfordringen for Norecopa er personvern i henhold til nyhetsbrevene.
AS jobber med saken.
c. Arbeidsseminaret om hjemmelagede dyremodeller som Norecopa arrangerte den 11.
april3 var en stor suksess, til tross for et lavt antall deltagere (ca. 20 inkludert
foredragsholderne). Informasjonen som kom frem under møtet brukes av AS til å
1

https://norecopa.no/media/8073/revidert-regnskap-2017.pdf
https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INFRASTRUKTUR/1254033096719/p1173268235938
3
https://norecopa.no/education-training/homemade-educational-materials
2
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d.

e.

f.
g.

legge ut flere beskrivelser på nettsidene av nye typer modeller. Norecopa fikk 1.500
euro i støtte fra Scand-LAS til arrangementet. Vi venter fortsatt på de endelige tallene
for reiseutgiftene til gjesteforeleserne, men arrangementet kostet Norecopa ca. kr
6.000 netto.
Norecopa og PREPARE fikk god eksponering på Scand-LAS symposiet4 i Kristiansand
26.-28. april, med en plakat, plenumsforedrag og presentasjon av nettsidene.
Presentasjonene fra foreleserne skal legges ut på nettsidene til Scand-LAS. Når det er
gjort, vil Norecopa opprette lenker til dem fra sine nettsider.
Siden forrige styremøte har AS presentert PREPARE på:
1) et møte med Forskningsrådet den 6. mars
2) et samarbeidsmøte med Mattilsynets forsøksdyrenhet den 15. mars
3) et møte på Karolinska Institute i Stockholm den 20. mars
4) Mattilsynets PMSK-møte den 12. april
5) På Canadian Council on Animal Care (CCAC) sitt årsmøte i Quebec5 den 5. mai
(foredraget var forhåndsspilt inn med lyd og powerpoint, og AS deltok via
skype etterpå for diskusjonen)
6) På årsmøtet i Irish Branch av Institute of Animal Technicians i Dublin den 23.
mai. Presentasjonen ble tatt opp til senere bruk hos den nasjonale komitéen,
og som webinar.
AS skal presentere PREPARE:
1. på møtet til de danske dyrevelferdsenhetene i Købehavn den 7. juni
2. på en kongress i Sør-Korea i juli
3. på et møte arrangert av Vetenskapsrådet i Stockholm den 7. desember.
Samme dag er vi bedt om å gjøre det samme i London for de britiske
regulatoriske myndighetene. Oppdraget utføres av PREPARE-medforfatter
Elliot Lilley, RSPCA.
AS er også blitt bedt om å holde et innlegg når NENT presenterer sine reviderte
forskningsetiske retningslinjer, trolig i Bergen i september.
Konsensusdokumentet fra Norecopas møte om feltforsøk 24.-26. oktober 20176 har
tatt lang tid å avslutte, grunnet stadig nye innspill. Styret diskuterte saken. AS
utarbeider et siste utkast og ber om tilslutning til det fra deltagerne.

Møtet ble hevet kl. 1430.

Bente Bergersen
styreleder

Børge N. Fredriksen
styremedlem

Siri Knudsen
styremedlem

Adrian Smith
sekretær, referent
4
5
6

http://scandlas2018.no
https://www.ccac.ca/en/news-and-events/national-workshops/2018.html
https://norecopa.no/meetings/field-research-2017
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Anton Krag
styremedlem

