Referat fra generalforsamling i Norsk selskap for massespektrometri
mandag 20 august 2001 kl 1900-2000
Generalforsamlingen ble arrangert på Hotel Alexandra i Loen under ”the 11th Nordic Conference on Mass
Spectrometry” som ble arrangert av NSMS samme sted 18-21 august 2001.
Generalforsamlingen for 2001 var berammet til kl 1800-1900 lørdag 18 august 2001 samme sted, men
måtte utsettes til mandag 20 august kl 1900-2000 på grunn av forsinket fly fra Oslo.
Sak 3/01. Valg av møteleder og møtereferent
Vedtak:
Einar Solheim ble valgt som møteleder og Leif Haldor Bjerkeseth som referent.
Sak 1/01. Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Sak 2/01. Godkjenning av møtereferat fra fjorårets generalforsamling
Vedtak:
Møtereferatet ble godkjent.
Sak 4/01. Årsrapport for 2000 av formann Einar Solheim
Vedtak:
Årsberetningen ble vedtatt med følgende endringer:
Det inntas i årsberetningen at i tillegg til John Aa Tørnes ved Forsvarets forskningsinstitutt så arrangerte
også Claus Galdiga ved Institutt for energiteknikk og Martin Schlabach ved Norsk institutt for
luftforskning det 5. brukermøtet i MS.
Det inntas også i årsberetningen at Arnfinn Kvarsnes var med i arrangementskomitéen for den 11.
nordiske konferansen i massespektrometri.
Sak 5/01. Regnskap for 1999 og 2000 av kasserer Bjarne Bøe
Kassereren redegjorde for regnskapene for både 1999 og 2000. Når regnskapet for den 11. nordiske
konferansen i massespektrometri er fullført så skal overskuddet tilføres Georg Hvistendahls minnefond.
Medlemmene av arrangementskomitéen informerte om at arrangementet forventes å gå med overskudd.
Einar Uggerud påpekte at minnefondet bør ha et separat regnskap.
Vedtak:
Regnskapene for 1999 og 2000 ble godkjent.
Sak 6/01. Budsjett for 1999 og 2000 av kasserer Bjarne Bøe
Vedtak:
Budsjettet ble godkjent.
Sak 7/01. Arrangement av neste nasjonale møte
Vedtak:
Oslo-miljøet arrangerer neste nasjonale møte. Møtested ordnes av arrangøren.
Sak 9/01. Innkomne saker
Det er mottatt flere forslag til endring av selskapets vedtekter slik at de blir i overensstemmelse med
dagens situasjon:
a)
Forslag: I § 2 fjernes setningen: ”Nye medlemmer skal godkjennes av Styret.”
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt
b)
Styrets sammensetning i dag er ikke i samsvar med vedtektene (§ 3.1) . Det ble foreslått å endre
vedtektene til dagens styresammensetning.
Vedtak:
§3, 1) Styre endres til:
”Styret består av leder, kasserer og tre styremedlemmer slik at de 4 regioner alle bør være representert.
Leder velges først, deretter styremedlemmene.
Styret velges av Generalforsamlingen ved simpelt flertall for to år ad gangen. Styret fordeler selv sine
arbeidsoppgaver.”
c)
Forslag til endring av § 3 2) Generalforsamling, 1. avsnitt. Tidspunktet for avholdelse av ordinær
Generalforsamling endres fra ”…minst annet hvert år innen utgangen av april” til ”…minst annet
hvert år”. Teksten ”innen utgangen av april” strykes.
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Vedtak:
Forslaget ble vedtatt.
d)
Forslag til endring av § 3 2) Generalforsamling, 2. avsnitt. Teksten ”Saker som medlemmene
ønsker tatt opp på Generalforsamlingen og forslag til medlemmer av Styret, må være Styret i
hende innen utgangen av februar” endres til ”…må være Styret i hende 14 dager før
Generalforsamlingen.”
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt.
e)
Forslag til endring av § 3 2) Generalforsamling, 4. avsnitt. Agenda for Generalforsamlingen bør
inneholde punktet Eventuelt.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt. I tillegg ble det bestemt å stryke punktet ”godkjenne sakslisten”.
Sak 8/01. Valg ved Åsmund Larsen
Einar Solheim ønsker avløsning som leder. Valgkomitéen hadde foreslått Dag Ekeberg som leder.
Ekeberg ytret ønske om at Solheim satt enda en periode til.
Generalforsamlingen påpekte at Solheim har gjort et kjempearbeid for selskapet.
Vedtak:
Einar Solheim ble gjenvalgt som leder i selskapet. Også de andre medlemmene av Styret ble gjenvalgt.
Styret har da følgende sammensetning:
Leder:
Einar Solheim
Kasserer:
Bjarne Bø
Styremedlemmer:
Dag Ekeberg
Einar Jensen
Rudolf Schmid
Generalforsamlingen ber om at den neste valgkomitéen tar i betraktning at Styret består av kun menn og
at det er ønskelig at det også får kvinnelige medlemmer ved neste valg.
Sak 10/01 Referat fra vår internasjonale kontaktperson
Einar Uggerud har vært Selskapets internasjonale kontaktperson.
Selskapet er medlem i International Mass Spectrometry Society (IMSS) og European Society for Mass
Spectrometry (ESMS).
Den siste av disse forhandler nå med Rapid Communication in Mass Spectrometry og European Journal
of Mass Spectrometry om billige personelige tidsskrifter for medlemmene.
Vedtak:
Einar Uggerud gjenvelges.
Det ble påpekt at vedtektene ikke sier noe om valg av internasjonal kontaktperson og at dette bør tas inn i
vedtektene. Dette bør derfor tas opp på neste Generalforsamling.
Sak 11/01 Valg av valgkomite og revisor
a) Valg av valgkomité
Det ble påpekt at vedtektene ikke inneholder noen bestemmelser om valg av valgkomité. Tidligere har
valg av valgkomité likevel vært på dagsordenen sammen med valg av Styre men dette ble uteglemt denne
gang.
Vedtak:
Valgkomitéen gjenvelges og består av John S Svendsen og Åsmund Larsen.
Bestemmelser om valg av valgkomité bør inn i vedtektene og bør derfor tas opp på neste
Generalforsamling.
b) Valg av revisor
Vedtektene sier at revisor skal velges. Dette ble uteglemt under valget denne gang.
Vedtak:
Otto Grahl Nielsen gjenvelges som revisor.
Kjeller 23 august 2001
Leif Haldor Bjerkeseth, referent
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