
NBS-styrets beretning for 2018 

Styrets sammensetning 
Aurora Martinez var president i 2018, mens generalsekretær Tom Kristensen har tatt 
seg av den daglige driften. Styret har i tillegg bestått av Mari Kaarbø (Oslo), Gustav 
Vaaje-Kolstad (Ås), Rune Kleppe (Bergen), Lene Melsæther Grøvdal (Trondheim) 
(Tore Brembu overtok etter henne 1. desember) og Ole Kristian Greiner Tollersrud 
(Tromsø). Klara Stenvåg, Tromsø har vært president elect. 

Medlemstall 
I 2018 hadde NBS 341 betalende medlemmer, en økning på drøyt 50 fra 2017. 
Generalsekretæren håper fortsatt at det nettbaserte innmeldings- og betalingssystemet 
på sikt skal føre til en fortsatt 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. Det vil også 
bli sendt ut påminninger om kontingentbetaling via epost. 

NBS-Nytt 
Tore Skotland var redaktør for NBS-Nytt og har gjort en beundringsverdig jobb. 
Bladet holder en høy standard. Annonseinntektene har vært lave også i år, med Pedro 
Consulting ved Bjørn Pedersen som den eneste faste annonsøren. Grunnet lave 
inntekter går bladet med et jevnt, men foreløpig akseptabelt underskudd. 
Allerede tidlig på året informerte redaktøren styret om at 2018 vil bli hans siste år 
som redaktør. Valgkomiteen har lykkes i å få Kristian Prydz og Erik Boye til å overta 
som redaktører, inntil yngre krefter stiller seg til disposisjon.  

Regnskapsfører og økonomi 
Andromeda Økonomi ved Irmelin Krogsæter har fungert som regnskapsfører for NBS, 
innbefattet regnskap for Kontaktmøtet.  
 
Fra 2018 har regnskapsfører gått over til et nytt regnskapsprogram (PowerOffice). 
Dette medfører bl. a. at bilag scannes eller kopieres rett over i regnskapsprogrammet 
og at det derfor ikke er nødvendig med innsending av alle bilag i originalformat på 
papir. Dette har ført til en vesentlig arbeidsreduksjon for generalsekretæren, og også 
for regnskapsfører. 

Nettsider 
Nye nettsider for NBS ble utviklet i 2014, og sidene har vært oppegående i hele 2018. 
All innbetaling av medlemskontingent, deltakeravgift for Kontaktmøtet osv. har 
skjedd via nettsidene.   

Styremøter og generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Kontaktmøtet 2018. Ordinær 
generalforsamling ble ikke arrangert.  

 

Støtte til lokale arrangementer 
NBS-styret har innvilget følgende søknader: 



• 18th Meeting of the International Study Group for Systems Biology 
(ISGBS2018, avholdt i Tromsø 24-28 september 2018: kr. 20 000.  

• 2nd International NTNU Symposium on 
Current and Future Clinical Biomarkers of Cancer, avholdt i Trondheim 14-15 
juni 2018: kr. 20 000 

• Det 15. nasjonale MR-møte (MR2018, Tromsø mars 2018), arrangert av det 
norske NMR-miljøet: kr. 20 000 
NTNUs iGEM-lag: kr. 10 000. 

• UiOs iGEM-lag: kr. 10 000 

Reisestipender 
Søknader fra master- og phd-studenter har blitt godkjent fortløpende i løpet av året, i 
samsvar med tidligere generalforsamlingsvedtak. I 2017 ble 27 søknader blitt 
godkjent, og det har blitt utbetalt kr. 257 234 i reisestøtte. I 2018 var tallene 23 søkere 
og 210 000 i reisestøtte. Disse tallene er lavere enn tidligere, mest grunnet at 
Generalforsamlingen 2017 vedtok at stipendutdelingen skulle begrenses til ett stipend 
pr. master- hhv. phd-periode. Tallene kan tyde på at dette har virket. 

Støtte fra NFR til Kontaktmøtet 2018-19  
For Kontaktmøtet 2018 ble det søkt om inntil kr. 165 000 i arrangementsstøtte, og 
NFR innvilget søknaden. Møtet gikk imidlertid med et overskudd på kr. 88 000, så 
støtten fra NFR ble ikke utbetalt. 
For inneværende møte ble det søkt om inntil kr. 100 000 i arrangementsstøtte (som nå 
er maksimalbeløpet det kan søkes om til dette formål). Søknaden ble innvilget.  

Økonomi 
Selskapets økonomi kan fortsatt karakteriseres som god. De siste årene har NBS 
gjennomgående gått med underskudd. Dette har vært bevisst politikk fra styret og 
generalforsamlingens side, da NBS for noen år siden hadde nær 3 millioner i et fond 
som det grunnet lav bankrente ikke var nødvendig å opprettholde. Fondet er for 
øyeblikket på rundt 1,24 millioner, rundt 150 000 mindre enn på samme tidspunkt i 
fjor. Mulighetene for inntekter av betydning har vært små, siden Kontaktmøtenes 
budsjett har blitt satt opp med underskudd, for å kunne subsidiere master- og phd-
studenter.  
Styret mener at fondet ikke bør bli vesentlig mindre enn det er nå og foreslår derfor 
for generalforsamlingen at utdelingen av reisestipend, som er en vesentlig utgiftspost, 
reduseres ytterligere. 
Regnskap for NBS og for kontaktmøtene vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside. 


