Referat fra NSMS’ generalforsamling 2007.
Tirsdag 23. januar på Quality Hotel & Resort Hafjell.
Leder Dag Ekeberg ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 1: Godkjenning av sakslisten og valg av referent.
Vedtak: Sakslisten ble godkjent. Ønske om bytte av rekkefølge for sak 6 og 7 ble etterkommet.
John Vedde ble valgt til referent.

Sak 2: Årsberetning for 2005/2006 av selskapets leder Dag Ekeberg
Vedtak: Årsberetning godkjent.

Sak 3: Regnskap for 2005/2006 av kasserer Gunnar Hagelin
Pga av sykdom var det ikke mulig legge fram regnskapet. Dette var et beklagelig, men uunngåelig
faktum. Det ble påpekt at leder bør ha disposisjonsrett over selskapets bankkonti sammen med
kasserer.
Vedtak: Kassererer legger fram regnskapet for revisor innen 2 måneder. Regnskapet legges fram for
godkjenning på neste generalforsamling.

Sak 4: Vedtektsendring, innkommet forlag fra valgkomiteen
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Ny paragraf 3 ser nå slik ut.:
§ 3 - Organisasjon.
1). Styre
Styret består av leder, kasserer, tre styremedlemmer og 1 vararepresentant slik at de 4
regioner bør være representert. Leder velges først, deretter styremedlemmene.
Varighet av styreverv er 4 år (2 perioder) på en slik måte at kun 2 styremedlemmer står på
valg, leder velges for kun 2 år ad gangen.
Styret velges av Generalforsamlingen ved simpelt flertall for fire år ad gangen. Styret
fordeler selv sine arbeidsoppgaver.

Sak 5: Valg ved Arnfinn Kvarsnes og Åsmund Larsen
Leders og styrets arbeid i perioden ble berømmet.
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Forslag om gjenvalg av valgkomité ble framlagt.
Vedtak: Åsmund Larsen og Arnfinn Kvarsnes gjenvelges, men Åsmund Larsen har nå hovedansvar.
Det nye styret:

STYRET
Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlem:

Dag Ekeberg
Einar Jensen
Mette Krogh
Vibeke Michelsen
Hanne Devle
Morten Moe

UMB (2 år)
UiT (2 år, ikke på valg)
Folkehelseinstituttet (4 år)
UiB (2 år)|
UMB(4 år)
UiT (4 år)

Revisor:

John Vedde

UiO

Internasjonal
kontaktperson:

Einar Uggerud

UiO

Sak 6: Arrangement av neste norske seminar i 2009, hvem skal være
arrangør?
Alle synes årets møte hadde vært en suksess. Det ble framlagt synspunkter på størrelse, sted og pris
uten at det ble fremmet egne forslag.
Vedtak: Leder gis fullmakt til å lage en komité som har ansvar for å planlegge og å gjennomføre
neste møte.

Sak 7: Fastsettelse av kontingent for neste periode.
Styret foreslår ingen endringer, dvs. kr 100 pr år og man innkrever for 2 år av gangen.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 8: Fastsettelse av deltageravgift ved det 13. Norske seminar i
massespektrometri.
Styrets forslag: Medlemmer kr. 1000 studenter kr. 500 ikke medlemmer kr. 1500 og ledsagere kr
750.
Det var litt diskusjon om hvor stort overskuddet fra møtene er og hva dette skal brukes til.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.

Sak 9: Innkomne saker:
i) Massenytt: Vi er nå ferdig med prøveperioden som ble vedtatt på forrige årsmøte. Medlemsbladet
utgis nå to ganger pr. år og det har det siste året blitt utgitt sammen med bladet Kjemi. Årsmøtet må
avgjøre: Skal Massenytt fortsette?
Hvordan skal massenytt distribueres? Ansvarlig redaktør vil redegjøre for forholdene.
Se også diskusjon sak 8.
Vedtak: Massenytt fortsetter som før. Styret bes vurdere utgivelsene i forhold til økonomien i
selskapet.
ii) Skal NSMS finansiere deltagelse for leder av NSMS på det nordiske MS-seminaret i 2007?
Vedtak: Generalforsamlingen svarte ja på spørsmålet.
John Vedde
Referent.

