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REFERAT fra Norecopas 38. styremøte, mandag 4. mai 2020 kl. 1200-1400
Møtet ble arrangert som videokonferanse.
Tilstede:
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Ann Cathrine Einen (ACE, industri)
Susanna Lybæk (SL, dyrevern)
Siri Knudsen (SK, forskning)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.

Dato for det neste styremøtet
Økonomi og satsingsområder for resten av 2020
Årsmøtet og arrangementet med den nasjonale komitéen
PREPARE- eller Norecopa-ambassadører?
Referatsaker
a. Nye styremedlemmer
b. Norecopas nettsider
c. Oppdatering om møtedeltagelse i 2020
6. Eventuelt
BB ønsket velkommen til Norecopas 38. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen
innsigelser mot innkallingen og ingen saker for eventuelt.

Sak 1: Dato for det neste styremøtet
Styret diskuterte datoene for det neste styremøtet, som pleier å avholdes i oktober. Det er
en del usikkerhetsmomenter rundt dette: innen den tiden vil Norecopa trolig ha to nye
styremedlemmer, og datoen for høringen i Næringskomitéen blir ikke fastsatt før ca. 15.
oktober. Den første uken i oktober (mandag eller fredag) er den mest aktuelle.
Vedtak: Datoen for neste styremøte fastsettes i løpet av sommeren, etter at de nye
styremedlemmene er blitt valgt.
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Sak 2: Økonomi og satsingsområder for resten av 2020
Regnskapet for 2019 er godkjent av revisor.
BB minnet styret om midlene som Norecopa har til rådighet i 2020, og viste til en oversikt
over mulige disposisjoner laget av sekretæren, som han har oppdatert i henhold til
endringene i møtevirksomhet som har skjedd på grunn av korona-pandemien.
AS opplyste at Norecopa må omdisponere ca. kr 150 000 av årets budsjett på grunn av
pandemien. Styret diskuterte ulike bruksområder for disse pengene.
Styret ga AS tillatelse til å iverksette oppgraderingen av nettsidenes operativsystem. Andre
IT-oppgaver gjennomføres nærmere årsskiftet dersom økonomien tillater det.
Styret diskuterte ulike faglige tiltak for å følge opp Norecopas prosjekt 3R-KART1. Det er
særlig to temaer som man ønsker å arbeide med. Styret ønsker å etablere en bredt
sammensatt arbeidsgruppe som kan se spesielt på humane endepunkter hos fisk og bruken
av skjemaer for å kartlegge fiskenes tilstand ("scoresheets"). I tillegg, om det er tilstrekkelig
midler, ønsker vi å opprette en arbeidsgruppe som ser på design av fiskeforsøk. Sekretæren
bes om å kontakte aktuelle gruppemedlemmer for å diskutere det faglige opplegget og lage
et budsjett.
Nominasjonsfristen for 3R-prisen (15. mars) falt sammen med perioden da utbruddet av
Covid-19 begynte for alvor i Norge. Norecopa mottok kun én nominasjon innen fristen.
Styret besluttet å forlenge fristen for nominasjoner til 3R-prisen i år til 16. juni, med tanke på
å dele ut prisen under et fellesarrangement med den nasjonale komitéen som
forhåpentligvis vil kunne finne sted til høsten. Norecopas medlemmer informeres om dette
snarest.
AS opplyste om at Forskningsrådet igjen lyser ut midler under INFRASTRUKTUR-programmet,
som Norecopa har søkt to ganger tidligere. Styret besluttet å ikke søke Forskningsrådet igjen.
Det ble også besluttet at arbeidet med et notat som sekretæren skulle utarbeide om
organiseringen og finansieringen av 3R-sentrene i våre naboland, kunne foreløpig legges på
is.
Vedtak: Styret ber sekretæren om å arbeide i henhold til denne beslutningen .
Sak 3: Årsmøtet og arrangementet med den nasjonale komitéen
Fellesarrangementet med den nasjonale komitéen som skulle arrangeres på Adamstua den
16. juni, i samarbeid med komitéen, er utsatt til høsten på grunn av pandemien.
Det ble bestemt at Norecopas årsmøte, som opprinnelig var berammet til 16. juni, skal
erstattes i år med elektronisk stemmeavgivning over dokumentene, som sendes direkte til

1

https://norecopa.no/no/about-norecopa/projects/3r-kart
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Norecopas medlemmer. Dette inkluderer avstemning over valgkomitéens forslag til nye
styrerepresentanter.
De stemmeberettigede gis fredag den 12. juni som stemmefrist, og resultatet kunngjøres
mandag den 15. juni. I år er representantene for akademia og industrien på valg.
Vedtak: Styret ber sekretæren om å iverksette dette arbeidet.
Sak 4: PREPARE- eller Norecopa-ambassadører?
AS ba styret om å vurdere å innføre et opplegg hvor Norecopa forsøker å verve "PREPAREambassadører" eller "Norecopa-ambassadører" ved norske og utenlandske institusjoner, for
å øke tilslutningen til PREPARE og nettsidene forøvrig. Organisasjonen SYRCLE (som fremmer
systematiske litteraturundersøkelser forut for dyreforsøk) har gjort dette med hell2. AS viste
styret en plakat som er utarbeidet i den forbindelsen av SYRCLE.
Vedtak: Norecopa venter med å innføre en slik ordning.
Sak 5: Referatsaker
a. Nye styremedlemmer
Som nevnt under sak 3 er valgkomitéen blitt bedt om å finne nye representanter for
akademia og industrien, og meddele styret om disse, innen 16. mai.
b. Norecopas nettsider
Bruken av nettsidene øker stadig. I 2019 fikk sidene ca. 252 000 treff. Prognosen for 2020
ligger på ca. 350 000 treff, en økning på nesten 40%.
Sekretæren har utarbeidet egne nettsider for ressurser av relevans til korona-pandemien:
om beredskapsplaner og om ressurser for hjemmeundervisning av skolebarn.
c. Oppdatering om møtedeltagelse fremover
Sekretæren presenterte en oppdatert oversikt over møtene som han etter planen skulle
delta på i 2020:
•
•
•
•
•
•

Karolinska instituttet, Stockholm (inviterte foredrag på kurs i januar og mars, deltatt)
ISAE Nordic-Baltic Branch3 møte i Tartu, 29. januar (invitert foredrag, deltatt)
REWARD/EQUATOR conference4 i Berlin, 20.-22. mars (posterpresentasjon, deltatt)
AST20205 i Edinburgh, 24.-26. mars (posterpresentasjon, møte kansellert)
SETAC konferanse6 i Dublin, 3.-7. mai (omgjort til virtuelt møte, innspilt foredrag)
Et seminar i Barcelona, 7. mai (invitert foredrag, møte utsatt på ubestemt tid)

2

https://www.syrcle.network/ambassador-locations
https://www.applied-ethology.org/Nordic.html
4
https://www.reward-equator-conference-2020.com
5
https://www.ast2020.org
6
https://dublin.setac.org
3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scand-LAS7 i Tallinn, 13.-16. mai (invitert foredrag og workshop, utsatt til april 2021)
Laboratory Animal Sciences 20208, virtuelt seminar, 14. mai (posterpresentasjon)
CAAT/AWIC/NIH 3Rs Symposium9, Beltsville MD, 4.-5. juni (2 inviterte foredrag,
omgjort til virtuelt møte)
UFAWs møte10 i York, 1. juli (invitert foredrag og workshop, gjøres trolig om til
virtuelt møte)
World Congress on Alternatives11 i Maastricht, 23.-26. august (invitert foredrag,
utsatt til august 2021)
Et seminar i Jena, Tyskland i løpet av året, dato ikke fastsatt (invitert foredrag, utsatt
på ubestemt tid)
AALAS-møte12 i Charlotte, USA, i oktober (opprinnelig planlagt å stille ut, vedtatt å
ikke delta)
Danmarks 3R-symposium13, 12.-13. november (posterpresentasjon og invitert
foredrag)
ESLAV/ECLAM/SGV møte14 i Lausanne, 24.-25. november

Sekretæren viser ellers til sakene omtalt i nyhetsbrevene.
I tillegg opplyste sekretæren om at han har spilt inn en presentasjon (powerpoint + lyd) om
Norecopa som skal benyttes i en opplæringsmodul for navngitte forsøksdyrveterinærer i
henhold til kravene i EU-direktivet. Modulen utarbeides av spanske kollegaer, og
presentasjonen om Norecopa skal gjøres tilgjengelig med både engelsk og spansk
kommentar.
Møtet ble hevet kl. 1400.
Bente Bergersen
styreleder

Ann Cathrine Einen
styremedlem

Susanna Lybæk
styremedlem

Siri Knudsen
styremedlem

Adrian Smith
sekretær, referent
(signert elektronisk)
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https://www.scandlas2020.ee
https://www.labroots.com/virtual-event/laboratory-animal-sciences-2020
9
https://caat.jhsph.edu/programs/Refinement/3Rssymposium.html
10
https://www.ufaw.org.uk/ufaw-events/recent-advances-in-animal-welfare-science-vii
11
https://wc11maastricht.org
12
https://www.aalas.org/national-meeting
13
https://3rcenter.dk/arrangementer
14
http://eslav-eclam.org/events/eslav-eclam-sgv-meeting-lausanne-11-2020
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