Norsk Selskap for massespektrometri, NSMS
generalforsamling 2003 mandag den 27. januar kl 1900 til 2000 på Quality Hafjell Hotel
REFERAT
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Ingen kommentarer til innkalling eller sakslisten, godkjent
2. Valg av referent og møteleder, forslag på møteleder er Einar Solheim
Vedtak: Einar Solheim valgt.
3. Godkjennelse av referat fra forrige generalforsamling.
Vedtak: Godkjent
4. Årsberetningen, ved leder Einar Solheim
Vedtak: årsberetning ble lest opp og godkjent
5. Rapport fra vår internasjonale kontaktperson Einar Uggerud.
Vedtak:
6. Regnskap, ved kasserer Bjarne Bøe
Vedtak: Kasserer Bjarne Bøe la frem regnskap for 2001 og 2002 som følger:
2001:Likvider pr.1.1.01:Kr.94.000.2002:
”
1.1.02: ” 106.000.Dette viser sunn økonomi og regnskapene ble godkjent.
7. Det 11. nasjonale seminar i massespektrometri:
• hvem arr. neste møte
• hvor skal møtet arrangeres
• Deltageravgift på møtet
• Når skal møtet holdes
Vedtak: Det neste møtet arrangeres av den samme arr.kom. som for 2003 samt Anja Jentoft tas med i den nye arr.komiteen.
Møtet arr. på Quality Hotel Hafjell og deltageravgiften holdes som sist; medlemmer 1000 NOK ikkemedlemmer 1500 NOK.
8. Vedtektsendringer
• Valg av internasjonal kontaktperson og valgkomité tas inn i vedtektene.
§ 3 – Organisasjon. 2) generalforsamlingen skal:
i. Godkjenne sakslisten
ii. Behandle styrets årsberetniing
iii. Godkjenne revidert regnskap
iv. Velge styrets medlemmer
v. Velge revisor
vi. Velge internasjonal kontaktperson,
vii. Velge valgkomité
viii. Fastsette medlemskontingent
ix. Behandle eventuelle andre saker
• Varighet av styreverv forlenges fra 2 år til 4 år (2 perioder) på en slik måte at 2 styremedlemmer står på valg, leder
velges for kun 2 år ad gangen.
Vedtak: Foreslåtte vedtektsendringer ble godkjent.
9. Valg
• leder Einar Solheim
• kasserer Bjarne Bøe
• styremedlemmer Dag Ekeberg
• styremedlemmer Einar Jensen
• styremedlemmer Rudolf Schmid
• Revisor Otto Grahl-Nielsen
• Valgkomité
a. leder John Sigurd Svendsen
b. medlem Åsmund Larsen
• Internasjonal kontaktperson Einar Uggerud
Vedtak: Valgresultatet ble som følger:
Leder Dag Ekeberg valgt for 2 år
styremedlemmer Einar Jensen valgt for 2 år
styremedlemmer Lihn.B.Andresen valgt for 4 år
kasserer Gunnar Hagelin 4år
styremedlemmer Wenche Breyholtz valgt for 2 år
Valgkomite:

• Arnfinn Kvarsnes
• Einar Solheim
Revisor:
• Bjarne Bøe
Internasjonal kontakt:
• Einar Uggerud

Leder

10. Medlem og medlemskontingent
• Fastsettelse av medlemskontingent
• Betaling av medlemskontingent og administrasjon av medlemmene
Vedtak: medlemskontingenten fornlir uendret, 100 NOK pr. År- Firmamedlemskap avvikles
11. Salg av adresseliste til firmaer for at selskapet skal få litt bedre økonomi. Forslag til vedtak er at vi aksepterer slik salg og at
styret tar seg av dette.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtok med knapt flertall at selskapets adresselister ikke skal selges.
12. Medlemsblad
Styret har tidligere diskutert muligheten og interessen for et medlemsblad. Styret bør ha årsmøtets mening med seg i en
evt vurdering av å lage et slikt blad og en økonomisk vurdering.
Vedtak:
Det ble vedtatt at det nye styret prøver å dra dette i gang
13. Brukermøte:
a. Når og hvem skal arr. neste brukermøte
b. Skal vi ha en deltageravgift på dette møtet og evt hvor stor skal den være ?
Vedtak: Vedr.neste brukermøte ble Katja Benedikte Prestøe Elgstøen foreslått som arrangør. Hun var ikke tilstede. Det ble
videre vedtatt en deltakeravgift på Kr.500.- for ikke-medlemmer på brukermøtene.
Møtet ble avrundet i en god ånd selv om det ble delt ut kniver både til avtroppende
formann Einar Solheim og kasserer Bjarne Bøe—for lang og tro innsats.
Referent
Håvard Storetvedt.

Dag Ekeberg

Anja Jentoft

