NBS-styrets beretning for 2016
Styrets sammensetning
Aurora Martinez var president i 2015, mens generalsekretær Tom Kristensen har tatt
seg av den daglige driften. Styret har i tillegg bestått av Mari Kaarbø (Oslo), Gustav
Vaaje-Kolstad (Ås), Øyvind Halskau (Bergen), Atle van Beelen Granlund
(Trondheim) (Lene Melsæther Grøvdal fra mai) og Ole Kristian Greiner Tollersrud
(Tromsø).

Medlemstall
I 2016 ble det omsider mulig å melde seg inn og betale kontingent via nettsidene til
NBS. Trass i dette avtar antall medlemmer i NBS stadig. Ifølge nettsidene var det 390
betalende medlemmer i 2016, men da er ikke de medregnet som betalte
medlemsskapet på ”gammel” måte. Generalsekretæren håper fortsatt at det nettbaserte
innmeldings- og betalingssystemet på sikt skal føre til en økning av antall medlemmer,
særlig fordi nettsystemet vil gjøre det lettere for medlemmene å oppdatere sin
kontaktinformasjon slik at de faktisk mottar NBS-Nytt og blir minnet om
medlemskapet på den måten.

NBS-Nytt
Tore Skotland er fortsatt redaktør for NBS-Nytt og gjør en beundringsverdig jobb.
Trass i at bladet fortsatt mangler et redaksjonsmedlem fra Tromsø, holder bladet en
overveldende standard. Annonseinntektene har vært lave i år, med Pedro Consulting
som den mest trofaste annonsøren. Grunnet lave inntekter går bladet med et jevnt,
men foreløpig akseptabelt underskudd.
Redaktøren har truet med at 2017 kan bli hans siste år som redaktør.

Regnskapsfører og økonomi
Andromeda Økonomi ved Irmelin Krogsæter har fungert som regnskapsfører for NBS.
I samråd med henne og med stor innsats av arrangørene av Kontaktmøtet 2017 har vi
nå fått implementert et regnskapssystem for kontaktmøtene som er i samsvar med
Selskapets lover. Det vil si at NBS sentralt nå har en egen bankkonto for
Kontaktmøtet som økonomiansvarlig i arrangementskomiteen får disposisjonsrett
over. NBS’ regnskapsfører vil ta seg av møteregnskapet og sørge for at det blir
revidert på forsvarlig vis.

Nettsider
Nye nettsider for NBS ble utviklet i 2014, og sidene har vært oppegående i hele 2016.
Firmaet BitFIX v. Khanh Hong Nguyen har lagd sidene og står for driften av dem.
Han har nå sørget for en løsning som gjør at medlemskontingent kan innbetales via
nettet, samt en nettbasert innmelding og vedlikehold av medlemslistene. Han har også
gjort en stor innsats for å sette opp et nettbasert system for påmelding til
Kontaktmøtet og betaling av møtet.

Styremøter og generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Kontaktmøtet 2016. Ordinær
generalforsamling ble ikke arrangert.

Støtte til lokale arrangementer
NBS-styret har innvilget følgende søknader:
• Støtte til 1st International NTNU Symposium on Current and Future Clinical
Biomarkers of Cancer: kr. 30 000.
• Støtte til International Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation,
arrangert av CEMIR, NTNU: kr. 20 000.
• Støtte til Det 14. nasjonale NMR-møte og innvielse av den nye nasjonale
NMR-plattformen: kr. 20 000
• Støtte til Norwegian Microbiology Meeting 2016 (et møte beregnet på phdstudenter og yngre forskere): kr. 15000.
• Støttte til minisymposiet ”DNA Repair, Epigenetics and Translational
Medicine: kr. 10 000.
• Støtte til iGEM-lagene fra Trondheim og Oslo: kr. 20 000
I tillegg ble det innvilget støtte til Lindahl Symposium på kr. 11 500, men dette møtet
måtte dessverre avlyses.

Reisestipender
Søknader fra master- og phd-studenter har blitt godkjent fortløpende i løpet av året, i
samsvar med tidligere generalforsamlingsvedtak. I 2016 ble 41 søknader blitt
godkjent, og det har blitt utbetalt kr. 319 6000 i reisestøtte (i tillegg kommer rundt
40 000 som jeg ikke har fått faktura på ennå).
Generalsekretæren mener at det nå kan være på tide å foreta en viss reduksjon av
antall innvilgede reisestipender.

Støtte fra NFR til Kontaktmøtet 2015, 2016 og 17
For 2015-møtet søkte generalsekretæren om arrangementstøtte fra BIOTEK2021programmet. Det ble søkt om kr. 183 000, og søknaden ble innvilget. I praksis dekker
imidlertid NFR bare et evt. underskudd på møtet. Regnskapet viste et underskudd på
247 000, slik at NBS sentralt måtte dekke kr. 64 000
For 2016-møtet søkte generalsekretæren om arrangementsstøtte på kr. 121 000. Møtet
i Tromsø hadde 212 deltakere og gikk med et overskudd på kr. 57 000, slik at støtten
fra NFR ikke ble utbetalt.
For inneværende kontaktmøte har generalsekretøren søkt om kr. 202 000 i
arrangementstøtte, og NFR har innvilget søknaden.

Økonomi
Selskapets bankkonto ser ved årsskiftet slik ut:
Kontonavn
Konto
1. januar
31. desember
Danske Bank
NBS Fond
8191.07.16136
749.684,82
2.439.021,05
Kurskonto
8101.07.16144
39.322,03
14.689,78
NBS-konto
8101.07.16152
55.394.63
998.906,13
NBS-Nytt
8101.07.16160
76 367,56
18.511,75
KID-konto
8101.37.11372
50,05
45,34
Kontaktmøte8601.68.69998
konto
0
223.571,98
920.819,07
3.694.746,03
Nordea
NBS Fond 2 136 410,96* 0 (konto oppsagt)
6094.09.18645

Her må det presiseres at innbetalinger til Kontaktmøtet for første gang har blitt gjort
til NBS sentralt og derfor inngår i denne oversikten. Oversikten gir altså ikke et
korrekt bilde av Selskapets økonomi. For å gjøre det enda mer komplisert inneholder
NBS-kontoen i denne oversikten alle innbetalinger til Kontaktmøtet som er gjort via
bankkort, slik at man foreløpig ikke blir så mye klokere av å se på beholdningen i de
ulike kontoene. Overføring fra NBS-kontoen til Kontaktmøtekontoen vil bli gjort når
det er klarlagt hvilket beløp som skal overføres.
Det har lenge vært et uttalt ønske om å redusere kapitalbeholdningen til NBS.
Generalsekretæren anser dette målet som oppnådd og foreslår overfor
generalforsamlingen tiltak for å redusere utgiftene når det gjelder reisestipender.

