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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 
22 november 2012, kl. 09:00 – 12:00 

 
 
Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 
Til stedet: Sissel Rogne og Kari Redse Håskjold.  Ola Christian Rygh deltok via telefon. 
Meldt forfall: Anne Kathrine Fossum, Unni Poulsson, Agnar Hegrenes og Bo Öhlmér 
Invitert: Gry Synnevåg, instituttleder ved UMB/ Noragric 
Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 
 
1: Dagsorden 
Dagsorden var satt av styreleder i henhold til e-post av 7 november 2012.  
1: Sekretariatsfunksjonen for HERD/ landbruk. 
2.Oppfølging av besøket på Vest-Balkan – prosjektgjennomgangen. 
 
Styreleder har reist spørsmål om sekretariatet har tilstrekkelig kapasitet og også uttrykt behov 
for en sekretariatsmedarbeider som har lokalkunnskap, snakker språket(ene) og som ikke 
kommer i habilitetskonflikter.  Sekretariatet hadde derfor sendt ut et notat om 
sekretariatsfunksjonen med e-post av 12 november 2012 og orienterte om at UD i 2010 hadde 
bestemt at sekretariatet for HERD/ landbruk skulle ligge ved UMB. Sekretariatet forklarte at 
bestemmelsen ble fattet på grunn av universitetets mangeårige engasjement på Vest Balkan, 
bl.a. med UMB/ Noragrics roller i to store programmer siden 2002. Sekretariatet beklaget at 
det ikke hadde vært mulig å bli med på styrets reise til regionen 01.10 - 05.10. 2012 på grunn 
av en vanskelig situasjon i familien. Det ble presisert at det er meget viktig at sekretariatet 
deltar på slike reiser i framtiden.  Styret bruker mye tid på HERD, men det er viktig at også 
sekretariatet nøye følger opp prosjektframdrift og prosjektøkonomi.  
 
Det er behov for å styrke sekretariatet med ekspertise på Øst Europa, ikke bare i regionen men 
også i Norge. Sekretariatet bør ha en mer jevnlig dialog med ambassadene på Vest Balkan, 
bl.a. om tilgjengelighet for lokal ekspertise når det er nødvendig. Sekretariatet tar kontakt med 
ambassaden i Kosovo og fremmer deretter forslag til slik ekspertise. Sekretariatet utarbeider 
utkast til mandat og instruks. 
 
Det ble redegjort for flere uheldige og til dels uakseptable episoder under styrets reise til 
regionen 01.10 - 05.10. 2012, bl.a. under kjøring. Under besøkene registrerte styret at mange 
som var engasjert i prosjektene kjente hverandre fra før og at mange hadde vært 
samarbeidspartnere i prosjekter som hadde mottatt støtte fra Norge tidligere. Det kan derfor 
være nødvendig å se nærmere på prosjekter under HERD/ landbruk for å finne ut hvor tett 
slikt samarbeid har vært og er.  
 
Under besøksreisen ble styret informert om at samarbeidspartnerne fra Pristina i prosjektet  
“Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable use 
of pastureland/grazing” har trukket seg. Denne informasjonen forelå allerede før seminaret 12 
september ble avviklet. Det ble presisert at både styret og sekretariatet skulle vært informert 
om dette allerede den gangen. Sekretariatet ble anmodet om å tilskrive prosjektlederen for å få 
vite om det finnes andre medarbeidere i Kosovo eller nye samarbeidspartnere fra f.eks 
Sarajevo eller Mostar som kan overta som samarbeidspartnere med de konsekvenser det får 
for prosjektet og prosjektbudsjettet. Med mindre dette ordnes på måter som styret finner 
tilfredsstillende må prosjektet avvikles.  
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Prosjektlederen for “Evaluation of cattle welfare and housing in Bosnia and Herzegovina and 
establishing the laboratory for research in animal welfare, housing and behavior,”  professor 
Knut E. Bøe har på grunn av stor arbeidsbyrde foreslått at prosjektledelsen overføres fra 
UMB/ IHA til Høgskolen i Hedmark v. Lars Erik Ruud og Fred Johnson. Denne 
anmodningen er formidlet til styret tidligere. Sekretariatet møter Bøe, Ruud og Johnson for å 
finne ut om en ny prosjektledelse har tilstrekkelige kompetanse og erfaring og om professor 
Bøe kan yte støtte og rådgivning som påkrevet. Styret er i utgangspunktet positivt til søknaden, 
men sekretariatet må følge opp dette prosjektet ekstra nøye og melde tilbake til styret.   
 
2:  Eventuelt. 
Styret har utarbeidet en kortfattet rapport fra studiebesøket på Balkan 01.10.12-05.10.12. 
Rapporten bør revideres av de som deltok på reisen slik at kommentarene til hvert enkelt 
prosjekt kan oversendes prosjektlederne med anmodning om oppfølging og tilbakemelding til 
sekretariatet.  Sekretariatet følger opp. 
 
Som opplyst på styremøtet 03.05. 2012 skal det gjennomføres en ”mid-term review” som UD 
betaler for. En revidert versjon av styrets kortfattede rapport kan være nyttig for de som skal 
gjennomføre «mid term review.» Sekretariatet tar kontakt med UD om dette.  
 
Nytt styremøte bør avholdes i nær framtid og følgende alternativer ble foreslått: 19.12 2012 
eller 03.01 eller 04.01 2013. Sekretariatet skriver til styremedlemmene og finner en dato som 
passer flest mulig.   
 
 
 
 


