Referat fra NAS' generalforsamling 2010
Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for
teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00. Møtet ble hevet kl
19:10.
Antall stemmeberettige fremmøtte: 16
Antall representert med fullmakt: Ingen.

1. Godkjennelse av innkalling
Selskapets leder, Tor E. Aslesen ønsket velkommen til generalforsamlingen. Innkalling ble
enstemmig godkjent.

2. Valg av ordstyrer
Jan Rypdal ble valgt til å lede møtet.

3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
Selskapets sekretær Hans K. Aspenberg ble valgt som referent.
Tom Sørlie og Magne Berg ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsrapport for 2009
Jan Rypdal leste opp årsrapporten. Antall medlemmer 2898 per 31. desember 2009, ned med
206 fra 2008. Årsrapporten er referert i innkallingen.

5. Regnskap for 2009
Jan Rypdal leste opp regnskapsrapporten inkl. revisjonsrapporten. Årsregnskapet for 2009 er
gjordt opp med 191.483 i underskudd. Regnskapet er referert i innkallingen.

6. Budsjett for 2010
Se innkalling. Intensjonen med budsjettet for 2010 er å gå i balanse.
Regnskap og budsjett ble godkjent enstemmig.
Kommentar rundt utsendelsen av Astronomi til medlemmene: Det bør garanteres at medlemmene
får bladet før det kommer i løssalg. Styret tok dette til etteretning.

7. Kontingent for 2010
Kontigenten forslåes beholdt uforandret på 350.- Løssalgspris forslåes beholdt uforandret på 59.Forslagene ble enstemmig vedtatt.

8. Vedtektsendringer
Med bakgrunn i pålegg fra generalforsamlingen i 2009 samt styrets ønske om en bedre kontinuitet
i styrearbeidet foreslås følgende endringer til vedtektene:

Jan forslo å gjennomgå og stemme over alt under ett. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
§ 5.4.e) Nåværende tekst:
Valg:
1.
Leder for 1 år
2.
3 styremedlemmer for 2 år
3.
3 varamedlemmer for 1 år
4.
3 valgkomitémedlemmer for 1 år
5.
1 revisor for 1 år
Forslag til ny tekst
Valg:
1. Leder og/eller nestleder for 2 år
Om både leder og nestleder er på valg samtidig skal leder velges for 2 år, og nestleder
velges for 1 år.
2.
2 styremedlemmer for 2 år, dog slik at full styresammensetning med 4 styremedlemmer
oppnås. Om det pga. fratreden må velges mer enn 2 styremedlemmer skal 2 styremedlemmer velges for 2 år, øvrig(e) styremedlem(mer) for 1 år.
3.
3 varamedlemmer for 1 år
4.
3 valgkomitémedlemmer for 1 år
5.
1 revisor for 1 år
§ 6.2 a) Nåværende tekst:
Styret konstituerer seg selv hvert år (med unntak av leder som velges i henhold til §5.4.e) og
består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Forslag til ny tekst:
Styret konstituerer seg selv hvert år, med unntak av leder og nestleder som velges i henhold til §
5.4.e. Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
§ 6.2 b) Nåværende tekst:
Styrefunksjonene fordeler seg på vervene leder, nestleder, sekretær, kasserer, tur / møtekoordinator, gruppe-/lokalkontakt og redaktør for medlemsbladet. Ingen styremedlemmer kan
inneha dobbeltverv.
Forslag til ny tekst:
Styrefunksjonene fordeler seg på vervene leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter /
møtekoordinator samt web-ansvarlig. Ingen styremedlemmer kan inneha dobbeltverv. Øvrige
oppgaver fordeles mellom styre- og vara-medlemmene.».

§ 6.2 e) Nåværende tekst:
Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete.
Forslag til ny tekst:
Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete. Ved
stemmelikhet har fungerende møteleder dobbeltstemme.
§ 6.3 e) Nåværende tekst:
Tur- /møtekoordinator har ansvar for å få arrangert jevnlige medlemsmøter og minst én tur hvert
halvår.
Forslag til ny tekst:
Materialforvalter og møtekoordinator har ansvaret for å holde oversikt og orden i selskapets
arkiv og eiendeler, samt å få arrangert jevnlige medlemsmøter og minst én tur hvert halvår.
§ 6.3 f) Nåværende tekst:
Gruppe- og lokalkontakten holder løpende kontakt med gruppene og lokalforeningene, og bistår
med hjelp av ulik art for å stimulere til lokal aktivitet og rekruttering. Gruppe- og lokalkontakten
er medansvarlig for å skaffe gruppe- og lokalstoff til medlemsbladet.
Forslag til ny tekst:
Web-ansvarlig har driftsansvar for NAS-veven samt selskapets e-post lister og diskusjonsfora.
Styrets leder er ansvarlig utgiver for NAS-vevens redaksjonelle innhold.
§ 6.3 g) Nåværende tekst:
Redaktøren er ansvarlig for utgivelsen av medlemsbladet og er leder for redaksjonen, i henhold
til styrets retningslinjer.
Forslag til ny tekst:
Utgår.
Nytt punkt § 6.4) Medlemsblad
Styrets leder er ansvarlig utgiver for medlemsbladet. Styret utpeker redaktør, og nedsetter
bladets redaksjon.
Alle vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.

9. Æresmedlem
Tor Aslesen innstiller Øyvind Grøn og Terje Holte som æresmedlemmer av selskapet.
Enstemmig vedtatt. Øyvind takket for tilliten og beskrev det gode samarbeidet med Trond E.
Hillestad.

10. Valg av styre, revisor og valgkomité for 2010-2011
Valgkomiteen ønsker å nominere følgende til NAS styret i henhold til vedtektsendringene vedtatt
under punkt 8.
Leder, 2 år:
Tor Aslesen
Nestleder, 1 år:
Jan Rypdal
Styremedlem, 2 år: Hans Aspenberg
Frode K. Hansen

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny, representant for ITA)

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen som styremedlem og er ikke på gjenvalg:
Runar Sandnes,
David Wright.
Følgende styremedlem fratrer pga. utenlandsopphold:
Henning Holen
Følgende styremedlem fratrer, men fortsetter i administrativ stilling som redaktør for Astronomi:
Trond Erik Hillestad
Vararepresentanter, 1 år:
1. vara:
Steinar Moen
2. vara:
Erik Sundheim
3. vara:
Morten Helgesen
Revisor:

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny)

Geir Arne Bjørklund (gjenvalg)

Styret for Westin-fondet:
Håkon Dahle
Torsten Aslaksen
David Wright

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

Styret nominerer følgende til valgkomitéen:
Formann:
Torsten Aslaksen (gjenvalg)
Stig Corneliussen (gjenvalg)
Trond Hugo Hermansen (ny)
Forslaget ble enstemmig vedtatt i sin helhet.
Oslo, 26. mai 2009
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