Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo
PREPARE for better Science

https://norecopa.no

REFERAT fra Norecopas 36. styremøte, mandag 2. september 2019 kl. 1300-1440
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Børge N. Fredriksen (BF, industri)
Susanna Lybæk (SL, dyrevern)
Chris Noble (CN, varastyremedlem for forskning)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dato for det neste styremøtet
Økonomi
Diskusjon om INFRASTRUKTUR-søknad
Politisk lobbyvirksomhet resten av året
Norecopas ppt-filer og et slagord
Referatsaker
a. Samarbeid mellom 3R-sentrene, søknad om COST Action
b. Oppdatering om PREPARE og møtedeltagelse fremover
7. Eventuelt
BB ønsket velkommen til Norecopas 36. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen
innsigelser mot innkallingen. BF ønsket å ta opp en sak under Eventuelt.
Sak 1
Styret diskuterte datoene for det neste styremøtet.
Vedtak: Neste styremøte blir kl. 1200 onsdag 5. februar 2020.
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Sak 2
Styreleder gjorde rede for arbeidet som er gjort siden forrige styremøte om Norecopas
økonomi og regnskapsføring. Deretter fulgte en diskusjon om strategien for resten av 2019.
Vedtak: Styreleder og sekretæren fortsetter sitt samarbeid om saken.
Sak 3
Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i Norecopas søknad om støtte fra Forskningsrådets
INFRASTRUKTUR-program. Avgjørelsen om saken ventes om kort tid. Styret diskuterte
strategi dersom Norecopa skulle få en tildeling.
Vedtak: Styreleder og sekretæren fortsetter sitt samarbeid om saken.
Sak 4
AS ba styret om innspill vedrørende Norecopas strategi for politisk lobbyvirksomhet ut dette
året.
Vedtak: Sekretæren får fullmakt til å fortsette sitt arbeid med politisk virksomhet.
Sak 5
AS har hatt en del kontakt med kvalitetssjefen for organet som sertifiserer danske
smådyrklinikker. Denne kontakten har bl.a. ført til en mal for presentasjoner laget i
programmet Powerpoint, og et ønske om å utarbeide et kort slagord for Norecopa. Forslaget
ble drøftet på styremøtet, og via epost etter møtet.
Vedtak: Styret godkjenner slagordet «Norecopa: PREPARE for better Science»
Sak 6 (Referatsaker)
a. Samarbeid mellom 3R-sentrene, søknad om COST Action
Sekretæren orienterte om utviklingen i samarbeidet mellom europeiske 3R-sentre etter et
møte i Berlin i mars. Presidenten i EUSAAT (European Society for Alternatives to Animal
Testing) hadde foreslått at søknaden om en COST Action utsettes til 2020. Sekretæren, som
representerer både Norecopa og det danske 3R-senteret i denne sammenhengen, deltar på
et planleggingsmøte om denne saken under EUSAAT-kongressen i Linz i oktober.
b. Oppdatering om PREPARE og møtedeltagelse fremover
• PREPARE-retningslinjene fortsetter å skape interesse. AS var i ferd med å sluttføre en
såkalt «skriblefilm» om PREPARE, i samarbeid med medforfatterne, da styremøtet
ble holdt. Filmen, som er 3,5 minutter lang, ble ferdigstilt tre dager senere og er
tilgjengelig her:
https://norecopa.no/PREPARE/film
Brorparten av utgiftene til filmen er dekket av støtte fra arkitekt Finn Rahns legat.
• PREPARE, og Norecopas arbeid forøvrig, blir presentert på følgende møter i resten av
2019:
• Baltic Summer School, Tartu, 30. august (invitert foredrag)
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