Referat fra ekstraordinær generalforsamling for Norsk
Biokjemisk Selskap
Tid: lørdag 23. januar 2016 kl. 15:00
Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble godkjent
2. Styrets beretning er vedlagt.
3. Den nye presidenten overtar
Aurora Martinez overtok som president for NBS etter Arne
Klungland. Den avgåënde presidenten ble takket for innsatsen.
4. Hvordan skal vi gjøre det økonomisk lettere for master- og phd-studenter
å delta på Kontaktmøtet?
Vedtak: Generalsekretæren tar hensyn til Generalforsamlingens
diskusjon av dette og formidler et forslag videre til neste års
arrangør.
I diskusjonen ble to mulige løsninger fremmet, i tillegg til den allerede foreslåtte
utdeling av reisestipender til noen få masterstudenter. Generalsekretæren foreslo at
arrangører av Kontaktmøtet reduserer møteavgift og opphold for master- og phdstudenter og at det i søknaden om støtte til møtet fra Forskningsrådet eksplisitt
søkes om å få dekket denne subsidieringen. Ekspresident Klungland foreslo at NBS
brukte midlene som må anvendes for utdeling av reisestipend til master- og phdstudenter til subsidiering av studenters deltakelse på Kontaktmøtet. De siste årene
har det blitt delt ut 2-300 000 kr årlig som reisestipend, og dersom dette beløpet i
stedet anvendes for slik subsidiering, ville det virkelig monne.
Generalsekretæren vil gjerne ha innspill fra medlemmene når det gjelder hvilken vei
som skal velges. Kanskje en kombinasjon kan være det beste: en strengere
evaluering av søknader om reisestipend, reduksjon av stipendutdelingen til det
halve og subsidiering av studenters deltakelse på Kontaktmøtet med 100- 150 000
kr.

5. Forum for undervisning
Det er for tiden stor interesse for utvikling av bedre undervisningsmetoder
innen biovitenskapene. Mange har spennende ideer og noen har erfaring.
Opprettelse av et forum for undervisning vil kunne tjene som et innovativt
senter hvor ideer og erfaring kan deles og videreutvikles. Ved å legge et slikt
forum til NBS kontaktmøtene kan vi gi deltakere fra hele landet mulighet til å
ta del i denne kompetanseutvikling. Winnie Eskild vil påta seg å organisere
de første samlingene men vil arbeide for å rekruttere aktive deltakere fra
hele landet som fremover kan overta ledelsen.

Vedtak: Det opprettes et forum for undervisning som tildeles 2-3
timer ved hvert NBS kontaktmøte. I første omgang som
prøveprosjekt for et eller to år.
6. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2018: Det er Oslo som står for tur!

Foreløpig foreligger ingen arrangementskomite for møtet i 2018. Generalsekretæren har
kontaktet gruppeledere ved IBV, Universitetet i Oslo. Mange er interessert i å bidra, men
ingen vil lede planleggingen. Arbeidet med å finne en person som kan igangsette og
koordinere planleggingen fortsetter. Interesserte bes kontakte generalsekretæren.

Eventuelt.
Generalsekretæren luftet et forslag om å flytte Kontaktmøtet en uke eller to fremover i
tid, slik at møtet er ferdig før undervisningen begynner i vårsemesteret. En slik flytting
vil gjøre det mulig for medlemmer med stor undervisningsaktivitet å delta på møtet.
Forslaget vakte ingen sterke følelser i forsamlingen, men det ble påpekt at dersom møtet
ble holdt for nært opp til nyttår, kunne det føre til en forsinkelse av
forskningsaktiviteten. Konklusjon: Det må være opp til arrangørene å fastsette et egnet
tidspunkt for avholdelse av Kontaktmøtet.

Blindern 28. januar 2016
Tom Kristensen, referent og generalsekretær

