Referat fra generalforsamling i Norsk
selskap for massespektrometri torsdag
28.1.99 kl. 18:45
Leder av foreningen ønsket velkommen og ledet møtet.
1. Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent

2. Valg av referent
Vedtak:
John Vedde ble valgt.

3. Fastsettelse av medlemskontingent
Meningsutveksling om medlemskapet burde medføre fordeler
som nedsatt deltageravgift på møter arrangert av foreningen.
Såvidt referenten oppfattet så ble dette spørsmål overlatt til
arrangementskomiteen av neste møte.

Vedtak:
Satsene for medlemskontingent i foreningen opprettholdes.

4. Regnskap 1997 og 1998 (og årsmeldinger)
Kasserer Bjarne Bø redegjorde for regnskapene og leder Einar
Solheim redegjorde for årsmeldingen for perioden.. Medlemmer
av arrangementskomiteen informerte om at årets møte forventes
å gi overskudd.
Vedtak:
Regnskap for 1997 og 1998 samt årsmelding for perioden
godkjennes.

5. Valg av styre, revisor og valgkomite
Det forelå forslag til nytt styre og revisor fra valgkomiteen.
Håvard Storetvedt redegjorde for forslagene. En av kandidatene
til styret ytret ønske om å trekke sitt kanditaur. Einar Jensen ble
foreslått som erstatning og sa seg villig til å tre inn i styret.
Forslag til valgkomite ble framsatt på møtet.
Vedtak:
Styret, revisor og valgkomite for neste toårs-periode skal bestå
av:
Styret:
Formann: Einar Solheim

Kasserer: Bjarne Bø
Styremedlem: Dag Ekeberg
Styremedlem: Einar Jensen
Styremedlem: Rudolf Schmid

Revisor: Otto Grahl Nielsen

Valgkomite: John S. Svendsen, Åsmund Larsen

6. Valg av representant i International Scientific Commitee
(ISC)
Vedtak:
Einar Uggerud gjenvelges.

7. Medlemskap i International Mass Spectrometry Society.
Einar Uggerud redegjorde for dette nye selskapet som ble
beskrevet som massespektrometriens svar på FN. Som viktige
arbeidsområder ble nevnt organiseringen av den internasjonale
MS-konferansen og samordning av aktiviteter mellom nasjonale
selskaper. Mer informasjon om dette selskapet finnes på

internet: http://www.chem.perdue.edu/imss. Medlemskapet vil
koste foreningen US$ 100 pr. år fra år 2000, eventuellt US$ 400,
hvis antall medlemmer øker over 100. Det er også muligheter
for frivillig personlig medlemskap på US$ 8 pr. år med visse
uklare medlemsfordeler Det må etableres en mekanisme for
innbetaling av personlig medlemskap.
Det ble også informert om et annet nytt selskap: European
Society for Mass Spectromtry. Dette selskapet ønsker bl. a. å
arrangere europeiske MS-møter i de årene hvor det ikke er
internasjonale konferanser. Dette ble av mange på
generalforsamlingen sett på som et problem i forhold til de
nordiske MS-møtene.
Vedtak:
NSMS slutter seg til International Mass Spectrometry Society.
Einar Uggerud gis i oppdrag å informere European Society for
Mass Spectromtry om NSMSs betenkning mot møter hvert år .

8. Fastsette sted, tidspunkt og deltageravgift for neste møte
(det nordiske)
Einar Solheim redegjorde for forslaget fra styret. Det ble fra
salen påpekt viktigheten av å rekruttere mange fra de øvrige
nordiske land til dette møtet.
Vedtak:
Sted for det nordiske MS-møtet: Alexandria Hotel i Loen.
Tid: 18. - 21. august 2001.
Deltageravgift: kr. 1500,-

Arrangementskomite: Einar Solheim, Einar Uggerud, Håvard
Storetvedt, Bjarne Bø og det nye styret.

Oslo 9.2.99
John Vedde, referent

