Referat fra generalforsamling i Norsk selskap for massespektrometri 2005.
Tid: 25. januar 2005 kl 18:20
Sted: Quality Hotel Hafjell
Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Vedtak: innkallingen ble godkjent.
Sak 2: Godkjenning av møtereferat fra fjorårets generalforsamling.
Vedtak: referatet ble godkjent.
Sak 3: Valg av møteleder og møtereferent.
Lederen satte fram forslag på Arnfinn Kvarsnes.
Vedtak: Dag Ekeberg valgt som møteleder, Arnfinn Kvarsnes som referent.
Sak 4: Årsrapport for 2003/2004 av leder Dag Ekeberg.
Lederen gikk gjennom driften av selskapets siste periode. Nytt er utgivelse av første
nummer av bladet ”Massenytt”. Det tas sikte på utgivelse av to nummer i året avhengig av
stofftilgang.
Vedtak: Årsrapporten ble godkjent.
Sak 5: Regnskap for 2003/2004 av kasserer Gunnar Hagelin.
Forrige seminar gikk med brukbart overskudd. Noe av dette er brukt til å styrke
minnefondet. Regnskapet viser at selskapet har god økonomi.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 6: Budsjett for 2005/2006 av kasserer Gunnar Hagelin.
Gunnar la fram en budsjettskisse på vegne av styret.
Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere midlene innenfor de
framlagte rammene.
Sak 7: Arrangement av neste norske seminar, hvem skal være arrangør?
Vedtak: Styret gis i oppdrag å utpeke neste arrangør.
Sak 8: Fastsettelse av deltageravgift ved det 12. Norske seminar i massespektrometri.
Styrets forslag: Medlemmer kr. 1000 studenter kr. 500 ikke medlemmer kr. 1500 og
ledsagere kr 750.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Valg ved Arnfinn Kvarsnes og Einar Solheim.
Vedtak: Disse ble enstemmig valgt:
Leder:
Dag Ekeberg, UMB (2 år)
Styremedlemmer:
Einar Jensen, UiTø (4 år)
Mette Krogh, Folkehelseinstituttet (2 år)
Therese Solstad, PROBE (4 år)
Gunnar Hagelin, Amersham (ikke på valg, 2 år)
Sak 10: Valg av valgkomite.
Styrets forslag: leder: Arnfinn Kvarsnes, medlem: Åsmund Larsen.
Vedtak: Arnfinn Kvarsnes (leder) og Åsmund Larsen.
Sak 11: Referat fra vår internasjonale kontaktperson.
Einar Uggerud refererte fra sitt virke som vår kontaktperson i det internasjonale
massespektrometriselskapet (IMSS).
Vedtak: Informasjonen ble mottatt med interesse.
Sak 12: Fastsettesle av kontingent for neste periode.
Styret foreslår ingen endringer, dvs kr 100 pr år og man innkrever kontingent
for 2 år av gangen.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.
Sak 12: Innkomne saker:
i)
Brukermøte, tidspunkt sted og ansvarlig.
Vedtak: Generalforsamlingen overlater til styret å finne arrangør for neste
brukermøte og bestemme sammen med denne tid og sted.
Arnfinn Kvarsnes
Referent

