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Norecopa 
c/o Veterinærinstituttet 

Postboks 64 
1431 Ås 

 
PREPARE for better Science                 https://norecopa.no 
 
 
 
REFERAT fra Norecopas 44. styremøte, onsdag 4. mai 2022 kl. 1200-1310. 
Møtet ble arrangert som videokonferanse. 
 
 
Tilstede: 
Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) 
Ingebjørg Sævareid (IS, industri) 
Birgitte Fineid (BF, dyrevern) 
Adrian Smith (AS, sekretær og referent) 
 
 
Saksliste: 

 
1. Det neste styremøtet, det nye styret, valgkomitéen og 3R-priskomitéen 
2. Årets 3R-pris 
3. Norecopas handlingsplan 
4. Invitasjon til Næringskomitéen, oppdatering om politisk aktivitet 
5. Eventuelt 
6. Referatsaker 

a. PREPARE-kurset 
b. Øvrige aktiviteter 

 
 
BB ønsket velkommen til Norecopas 44. styremøte. 
 
Begge representantene for forskningen, Chris Noble (CN, forskning) og varamedlem Siri 
Gåsnes, var forhindret fra å møte. Sakene som utløste vedtak ble forelagt CN etter møtet, 
som sluttet seg til samtlige. Referatet er dermed signert av representanter for alle fire 
interesseparter. 
 
Det var ingen innsigelser mot innkallingen. BB hadde én sak under Eventuelt. Dagsorden ble 
godkjent. 
 
 
Sak 1: Det neste styremøtet, det nye styret, valgkomitéen og 3R-priskomitéen 
AS foreslo at styret bestemmer datoen for deres neste møtet etter årsmøtet den 1. juni. 
Styrerepresentantene for forvaltningen og dyrevern er på ordinært valg på årsmøtet. BB 
ønsker å fratre. Begge representantene for dyrevern har sagt seg villige til gjenvalg. 
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Representantene for industrien, Kristian Straume-Lie og Ingebjørg Sævareid, har også sagt at 
de ønsker å fratre. 
 
På årsmøtet i 20211 fikk styret fullmakt til å finne en erstatning for Dag Atle Tuft i 
valgkomitéen, som i dag består i dag av: 

• Forvaltning: Dag Atle Tuft 
• Industri: Renate Johansen 
• Forskning: Hege Løkslett 
• Dyrevern: Live Kleveland 

 
Man har funnet frem til Vera Klafstad Rodas, som er villig til å gå inn i komitéen fra årsmøtet 
den 1. juni. 
 
I tillegg skal styret ifølge vedtektene velge 3R-priskomitéen for de to neste årene. Komitéen 
består i dag av: 

• Forvaltning: Bjørn Groven 
• Industri: Christian Wallace 
• Forskning: Lasse Skoglund 
• Dyrevern: Torill Malmstrøm 

Lasse Skoglund ønsker å fratre, og Adam Lilicrap (NIVA, Norecopas 3R-prisvinner i 20172) er 
villig til å stille i hans plass.  
 
Vedtak: 

1. Datoen for det neste styremøtet velges så fort som mulig etter årsmøtet. 
2. Vera Klafstad Rodas erstatter Dag Atle Tuft i valgkomitéen fra 1. juni 2022. 

Sammensetningen blir deretter: 
o Forvaltning: Vera Klafstad Rodas 
o Industri: Renate Johansen 
o Forskning: Hege Løkslett 
o Dyrevern: Live Kleveland 

3. Norecopas 3R-priskomité for nominasjonene i 2023 og 2024 blir: 
o Forvaltning: Bjørn Groven 
o Industri: Christian Wallace 
o Forskning: Adam Lilicrap 
o Dyrevern: Torill Malmstrøm 

 
 
 
Sak 2: Årets 3R-pris 
 
Det kom inn to nominasjoner til årets pris innen fristen. Styret har mottatt en innstilling fra 
3R-priskomitéen. Ifølge prisens vedtekter er det styret som tar stilling til innstillingen og 
bestemmer om prisen skal tildeles. 
 

 
1 https://norecopa.no/media/nkanpd1n/referat-årsmøte-080621.pdf 
2 https://norecopa.no/media/7824/norecopas-3r-pris-2017.pdf 
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Vedtak: 
Styret slutter seg til 3R-priskomitéens innstilling. Prisen tildeles den 1. juni i forbindelse med 
årsmøtet. 
 
 
Sak 3: Norecopas handlingsplan 
 
Norecopas handlingsplan skal legges frem for årsmøtet. Styret diskuterte dagens plan som 
gjelder for 2021-2025, og som sist ble oppdatert før årsmøtet i 2021. 
 
Vedtak: 
Handlingsplanen legges frem for årsmøtet uten endringer. 
 
 
Sak 4: Invitasjon til Næringskomitéen, oppdatering om politisk aktivitet 
 
AS orienterte styret om status når det gjelder forsøk på å få bevilgning til et fysisk 3R-senter. 
I forkant av styremøtet utarbeidet han et utkast til en invitasjon til Næringskomitéen, i tråd 
med vedtaket på forrige styremøte. Invitasjonen ble godkjent med en mindre endring. 
 
Vedtak: 
Invitasjonen sendes umiddelbart til Næringskomitéen, i håp om å kunne arrangere et møte 
innen sommerferien. 
 
 
Sak 5: Eventuelt 
 
BB inviterte styremedlemmene til å melde inn eventuelle ønsker om deltagelse på fysiske 
møter i 2022. 
 
 
Sak 6: Referatsaker 
 

a) PREPARE-kurset 
 
Til tross for iherdig markedsføring fra begge parter, ble det ingen påmeldinger til kurset 
basert på PREPARE som Norecopa skulle arrangere 26.-28. april i samarbeid med Responsible 
Research in Practice (RRIP) i Storbritannia3. Forberedelsene til dette kurset krevde mye tid. 
Det drøftes for tiden hvordan man kan øke interessen, bl.a. ved å tilby kurset til 
bedrifter/institusjoner og ikke bare til enkeltdeltagere. Det er annonsert nye kursdager i 
september. Samarbeidet med RRIP har gått bra og innenfor en skriftlig avtaleramme. 
 

b) PREPARE-sjekklisten er blitt publisert i ukrainsk, slovensk og slovakisk siden forrige 
styremøte. Versjoner på ytterligere 3-4 språk er under utarbeidelse, eller er til 
vurdering (estlandsk, ungarsk, litauisk og rumensk). 

 
3 https://www.responsibleresearchinpractice.co.uk/prepare-for-better-science-course 






