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Generalsekreterarens rapport till generalförsamlingen för perioden 2008 – 2010. 

 

Styrelsen 

Följande har utgjort NÖKs styrelse sedan mötet i Bäckaskog, Sverige 2008: 

Johannes Torfason, Island (ordförande), Gunnar Gudmundsson, Island, 

Charlotte Hallén-Sandgren, Sverige, Barbro Koljonen, Finland, Gert Pedersen 

Aamand, Danmark, Mari Bjørke, Norge. NÖKs aktivitet under mellanperioden 

mellan kongresserna har i stort följt det som varit brukligt inom föreningen. 

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen, 2009 för planering (se nedan) och 

sedan under gårdagen (25 juli 2010). 

 

NøK-mötet 2010 

Mötet planlades vid ett möte med styrelsen och de nationella avdelningarnas 

sekreterare på Island ( i Höfn samt i Reykjavik )  9 - 10 oktober 2009. De 

huvudsakliga riktlinjerna och program för mötet i Höfn dryftades och beslutades 

mot bakgrund av erfarenheterna från det föregående mötet i Sverige och det 

förarbete som gjorts från isländsk sida. Beslut togs om tidigare anmälan än 

annars brukligt (med hänsyn till det stora ’trycket’ av semesterbesökare på 

Island) och inbjudan gick också därför ut redan före julen 2009 från den 

isländska avdelningen. 

Trots den isländska vulkanproblematiken möts en stor grupp NÖK-medlemmar 

också till detta möte (trots alldeles för små grupper från Sverige och Finland). 

Det danska arrangemanget med en gruppresa måste ges en stor applåd! De som 

inte tagit chansen vet inte vad de missat – och Island blir ju bara billigare (min 

egen flygbiljett kostade bara hälften nu mot förra mötet här år 2000). 

 

Verksamheten under perioden 

Karakteristiskt för NÖKs verksamhet är ju att den är tämligen intensiv (inte 

minst för arrangörslandet) under kongressår men ganska liten under mellanår ( 

någon har sagt att vi går lite grann i ide). Men egentligen är det kännetecknande 

just att vi är på väg  - framåt - till nästa möte. Och det är vi konstant, men med 

olika fart i olika skeden och i vilket land vi är! 

 

Wriedt-plaketten 

Plaketten är NÖKs högsta utmärkelse och delades vid mötet i Sverige 2008 ut 

till Jan Philipsson och Bengt Lindhé, Sverige samt Gunnar Gudmundsson, 

Island. 

 

Hemsidan www.noek.org 



Den danske avdelningen med praktisk skötsel av dess sekreterare Ole Klejs 

Hansen har haft ansvaret för den på ett mycket förtjänstfullt sätt. Hemsidan är 

idag väl etablerad och som för andra organisationer helt avgörande för vår 

funktion med information, inbjudan, anmälningar samt registrering av önskemål 

om nationella tidskrifter. 

 

Tidskrifter 

De medlemmar som anmäler via hemsidan har liksom tidigare fått sig tillsänt 

ledande tidskrift inom husdjursområdet i länderna efter anmälan via hemsidan.  

 

 

Ekonomi 

Ekonomin för generalsekretariatet är särdeles liten enkel (se bifogad rapport). 

De innestående medlen (endast ca 350 SEK) överfördes från min företrädare 

efter mötet och inga transaktioner har skett. Den återkommande utgiften för 

NÖK på ’central’ nivå är hemsidan och för den finns överenskommelse att 

arrangörslandet betalar denna till det danska landsudvalget för den tvåårsperiod 

då man har kongressen. 

Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren förutsätts få sina kostnader täckta 

via sin resp. arbetsgivare. 

 

 

Färöarna 

Ett intresse om kontakt och deltagande i NÖK från färöiskt håll har funnits med 

den danska avdelningen inför mötet 2010. Det färöiska deltagandet vid årets 

möte är mycket glädjande och NÖK kommer att arbeta för att 

anknytning/medlemskap kan lösas på ett bra praktiskt sätt för intresserade från 

Färöarna.  

 

Till slut 

NÖKs framtid diskuteras vid alla möten (nästan i varje fall, jag har varit med på 

de flesta sedan 1978). Ibland som grupparbeten, ibland bara i ’mellansnacket’. 

Trots lite domedagstankar emellanåt finns vi ändå kvar vitala med möten på hög 

professionell nivå och i informell anda och stil. Men ska det fortsätta på den 

vägen är den viktigaste aktiviteten medlemsrekryteringen – och i samband med 

den föryngring! Dvs. att vi fångar upp de nya inom forskarnas, rådgivarnas och 

koböndernas led som kan bära NÖK vidare. Inte exakt som ’vi alltid haft det’ 

utan i en vinnande uppläggning för framtiden!! 

 

Hans Ekström  

NøK:s generalsekreterare  


