Referat fra generalforsamling for Norsk Biokjemisk Selskap
Tid: lørdag 21. januar 2017 kl. 11:00
Sted: Storefjell Turisthotell
I alt 16 NBS-medlemmer deltok på generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen godkjente
innkalling og dagsorden.
2. Styrets beretning. Denne ligger som eget dokument på nettsidene. I
forbindelse med hva som står der om NBS-Nytt, kan det fortelles at Tore
Skotland fortsetter som redaktør i 2017, men på sikt trenger selskapet en
ny redaktør. Det er fint om passende personer kan identifiseres i
lokalmiljøene. Med tanke på omkostningene forbundet med trykking og
utsending av NBS-Nytt ble det foreslått å utføre en meningsmåling om
medlemmene foretrekker NBS-Nytt i trykket form eller om pdf-format er
et tilfredsstillende alternativ.
3. Forslag fra generalsekretæren om å begrense utdelingen av reisestipend

Generalsekretæren foreslo tre tiltak for å oppnå en viss innstramming av
utbetalingene. De tre tiltakene ble godkjent ved avstemning.
a) Et medlem kan tildeles reisestipend én gang i løpet av masterstudiet og én gang i
løpet av phd-studiet.
b) Man må ha vært medlem av NBS i 1 måned før man kan tildeles reisestipend
(her ble det overlatt til styret å avgjøre hvorvidt karenstiden skulle være 1, 3
eller 6 måneder. Generalsekretæren har valgt å begynne forsiktig og setter den
foreløpig til 1 måned.
c) Anbefalingen som følger søknaden skal være undertegnet av et NBS-medlem
med nær tilknytning til studentens prosjekt, fortrinnsvis hovedveileder
a) og c) ble enstemmig vedtatt, mens ett medlem stemte mot pkt. b.
Orienteringssaker

4. FEBS-delegat Winnie Eskild redegjør for aktiviteten i FEBS-styret.
Redegjørelsen la spesielt vekt på begivenhetene som førte til at 2016-FEBSmøtet i Tyrkia måtte avlyses og til at foreningens kasserer, Alan Fersht, trakk seg
fra stillingen med umiddelbar virkning.
5. Rapporter fra lokallagene.
Representanter for lokallagene i Ås, Oslo, Bergen og Trondheim redegjorde for
møteaktiviteten i lokallagene og for tiltak for verving av nye medlemmer. I
diskusjonen ble det spesielt fremhevet at alle medlemmer bør gjøre en innsats

for at kolleger melder seg inn og deltar på kontaktmøtene. Det ble foreslått at
man oppretter et ”gruppemedlemskap” hvor gruppeledere kan melde inn
gruppemedlemmer en bloc, mot en viss reduksjon av medlemskontingenten.
Styret vil arbeide videre med dette forslaget.
6. Kontaktmøtet 2018: Arrangementskomiteen fra Oslo forteller.
Neste års møte vil avholdes på Hafjell. Arrangementskomiteen er i ferd med å
skaffe plenumsforedragsholdere. Disse vil bli presentert fortløpende på NBS
hjemmeside og i NBS-Nytt.
7. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2019: Det er Trondheim som står for tur!
Arbeidet med å sette sammen en arrangementskomite er i gang. Møtet vil trolig
holdes i Røros eller Oppdal.

Eventuelt.
I lys av den mulige økningen av medlemstallet ble det diskutert hva dsom kan
gjøres for å holde medlemstallet oppe, og gjerne øke det ytterligere.
Lokallagene må trå til her, spesielt mht rekrutering av studenter og det kan
blant annet fristes med tilbudet om reisestipend. Lokallaget i Oslo har hatt
vellykkede arrangementer med grillfest på starten av sommersemesteret. I
tillegg skal Tom sende ut bunker med NBS-nytt, som hvert lokallag kan legge
rundt på arbeidsstedet.

Oslo 23. januar 2017
Tom Kristensen, generalsekretær

