Referat

Nasjonal Komite for beskyttelse av forsøksdyr

Møte i Nasjonal Komite for beskyttelse av forsøksdyr
03.09.2019, fysisk møte Basen, Bergen
Deltakere (medlemmer):








Tore Kristiansen (leder, 4 år)
Espen Engh (4 år)
Grete Bæverfjord (4 år)
Susanna Lybæk (4 år)
Hogne Bleie (2 år)
Kathrine Ryeng (2 år)
Kristine Hansen (2 år)

Deltakere fra Mattilsynet (MT):


Anette Raa (sek./ref.)

Deltakere andre:


Saks
nr

Dr.Wim de Leeuw, fra NK Nederland

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet

Hvem
gjør
hva
videre

Frister i referat og
lesebekreftelse /2 uker
frist

Anette

Basen (Thor Møhlensgate 49), Bergen
kl.09

Velkommen - gjennomgang av dagens program v/Tore
Tema for møtet: Komitearbeid – arbeidsfordeling og driftsmøte.
Gjennomgang referat fra siste møte.
Referater: lage korte referater som kan legges ut på nettside.
Referat sendes ut med lesebekreftelse og med 2 uker frist for
tilbakemelding. Godkjent om ikke tilbakemelding.

21/19

Innkalling

Innkalling til møte
03.09.2019 Bergen.docm

17/19

Nederlandske NK v/ Dr.Wim de Leeuw
Medlem av NCad Nederlands NK deltok via skype
Informerte om NCad, medlemmer, oppgaver, hva de har levert
og hvordan de arbeider.
(link til Nederlands NK - NCad
https://english.ncadierproevenbeleid.nl/
Kort diskusjon og oppsummering etter skype møtet.

Godkjent
Innkallinger ønskes
sendt via outlook – for
kalender

Anette

Frist

Saks
nr

Saksbeskrivelse

Konklusjon i møtet

Hvem
gjør
hva
videre

Frist

Til neste møte leser alle igjennom 3R og transistion to nonanimal research.

Alle

Til neste
møte

Samarbeid med NCAD og undersøke hvordan Nederland drifter
sin plattform

Tore

?

Alle

Snarest

Basen (Thor Møhlensgate 49), Bergen
18/19

Komite arbeid – veien videre
Aktuelle fokusområder 2019
Komiteen diskuterte hvordan de vil arbeide videre og om
prioriterte arbeidsområder.
Gikk igjennom dokumentet Plattform for prioritering (utarb. av
Susanna)
Komiteen ønsker å utarbeide en Questback til brukere –
etterspørre behov. For dette trengs liste over alle PMSK.

19/19

Drift og nettside
Nettside:
Gikk igjennom testsiden - diskusjon om oppbygging og hvordan
siden bør se ut.
Endre bilde og farge – ta med ulike arter (pattedyr, vilt)
Alle sender bilde og utarbeidet tekst om seg selv til Elin for
publisering på nettside.
Referat av møter publiseres på nettside.
Informasjon om forsøksdyr til nettside.
Pressemelding legges ut på nettside.
Ønsker en løsning på nettsiden for tilbakemelding/forslag til
tema som komiteen kan se nærmere på.

20/19

Elin legger inn endringer
og nytt utkast

Kristine

Budsjett, økonomi, administrasjon
Ønsker å få med i budsjett: 1 møte med stakeholders og
Dyrevelferdsenheter til neste år. 4 møter i året + 1 fysisk
ekskursjon + skype møter. Tore utarbeider forslag til nytt
budsjett. Ønskelig at Team Forsøksdyr med på møte 1x i året.
Lage informasjonsbrev til alle og vurdere samling.
Ønskelig at leder deltar på NC møter.
Ønsker å få kartlagt nærmere om godtgjørelse.
Tore har hatt kontakt med LMD og etterspurt nytt medlem til
komiteen.
Anette

Sende ut ferdig utfylt skjema for møtegodtgjørelse

Eventuelt
Neste møte: uke 47- 21.11.19 kl.09.30
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