
Referat fra NAS' generalforsamling 
 
Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for 
teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 22. april 2008 kl. 18:00. 
Antall fremmøtte: 17 
 
 
 
1. Godkjennelse av innkalling 
Styrets leder ønsket velkommen til generalforsamlingen. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
2. Valg av ordstyrer 
Styreleder Knut Jørgen Røed Ødegaard ble valgt til å lede møtet. Ødegaard informerte om at 
valgkomiteen v/Stig Corneliussen ønsket å lede valget, punkt 8. Dette ble godkjent av 
generalforsamlingen. 
 
 
3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen 
NAS' sekretær, som til vanlig skriver referatet under generalforsamlingene, hadde meldt forfall. 
Redaktør Trond Erik Hillestad ble valgt som referent. 
Geir Hagabråten og Hans K. Aspenberg ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
 
4. Årsrapport for 2007 
Ødegaard gjennomgikk hovedtrekkene blant fjorårets aktiviteter. Disse ble presentert i 
innkallingen til generalforsamlingen, som sto i Astronomi nr. 3/2008. 
Det ble ytret at Astronomi har for lite stoff for amatørastronomer. Mulige tiltak kan være en 
teleskopets dag, en spørsmål og svar-spalte i bladet, mer amatørastronomisk stoff på nettsidene, 
og en barnas side i bladet. For å få inn slikt stoff, ble det foreslått å ta kontakt med tidligere 
forfattere. 
 
 
5. Regnskap for 2007 
Kasserer (David A. Wright) gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet og balansen for 2007, samt 
status for Westin-fondet og leste opp revisjonsberetningen. 
Det var ingen spørsmål eller kommentarer til regnskapet, som ble enstemmig godkjent av 
generalforsamlingen. 
 
 
6. Budsjett for 2008 
Kasserer (Wright) la fram budsjettet for 2008. Dette er satt opp med null i overskudd. Budsjettet 
ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. 
 
 



7. Kontingent for 2008 
Styrets innstilling om å holde medlemskontingenten uendret i 2008, ble enstemmig godkjent av 
generalforsamlingen. Kontingenten er derfor fortsatt kr. 270,- for seks utgaver av Astronomi. 
 
 
8. Valg av styre, revisor og valgkomité for 2008-2009 
Stig Corneliussen fra valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling. 
 
Valgkomiteens innstilling til styreleder, Knut Jørgen Røed Ødegaard, ble enstemmig vedtatt. 
 
Det hadde sneket seg inn en feil i innkallingen til generalforsamling. David A. Wright ble valgt 
for 2 år under generalforsamlingen i 2007 og skal derfor ikke være på valg i 2008. 
Valgkomiteens innstilling til øvrige styremedlemmer ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteens innstilling til vararepresentanter ble enstemmig vedtatt med følgende endring av 
rekkefølgen: Generalforsamlingen bestemte at Tove Gudim skal være 1. vararepresentant, Geir 
Hagabråten 2. vara. og Tor Aslesen 3. vara. 
 
Valgkomiteens innstilling til revisor ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Westin-fondet ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteen hadde innstilt Stig Corneliussen (Kongsberg) og Torsten Aslaksen (Tromsø) til 
valgkomiteen. Det var derfor én plass ledig. Det kom ingen benkeforslag. De to ble enstemmig 
valgt. Generalforsamlingen ga styret i oppdrag å finne en tredje kandidat. 
 
 
Det nye styret ser dermed slik ut: 
 
Leder: Knut Jørgen Røed Ødegaard (valgt for 1 år, gjenvalg) 
 
Styremedlemmer: 

Hans K. Aspenberg (valgt for 2 år, ny) 
Inge Lars Birkeli (valgt for 2 år, tidligere vara) 
Trond Erik Hillestad (valgt for 2 år, gjenvalg) 
Henning Holen (ikke på valg) 
Runar Sandnes (ikke på valg) 
David A. Wright (ikke på valg) 
 

Kristin R. Cameron og Morten Bilet trådte ut av styret etter henholdsvis X og Y år som 
styremedlemmer. Knut Jørgen Røed Ødegaard takket for innsatsen. 
 
Vararepresentanter: 

1. vara: Tove Gudim (valgt for 1 år, gjenvalg) 
2. vara: Geir Hagabråten (valgt for 1 år, ny) 
3. vara: Tor Aslesen (valgt for 1 år, gjenvalg) 



 
Revisor: 

Geir Arne Bjørklund (valgt for 1 år, gjenvalg) 
 
Westin-fondet: 

Håkon Dahle (valgt for 1 år, gjenvalg) 
David A. Wright (valgt for 1 år, gjenvalg) 
Torsten Aslaksen (valgt for 1 år, gjenvalg) 

 
Valgkomité: 

Torsten Aslaksen (valgt for 1 år, gjenvalg) 
Stig Corneliussen (valgt for 1 år, gjenvalg) 

 
 
 
 

Oslo, 22. april 2008 
Trond Erik Hillestad (referent) (sign.) 

Geir Hagabråten (protokollgodkjenner 1) (sign.) 
Hans K. Aspenberg (protokollgodkjenner 2) (sign.) 


