
Referat fra NAS' generalforsamling 2013
Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i forbindelse med 
Jubileumskonferansen ved Scandic Hotell i Tromsø, søndag 3. mars kl 09:00 – 09:50.

Antall stemmeberettige fremmøtte 19, 1 fullmakt representert ved Ståle Kildahl.

1. Godkjennelse av innkalling

Selskapets leder, Jan Rypdal ønsket velkommen til generalforsamlingen. 
Innkallingen 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. 
Runar Sandnes og Anne Bruvold ble valgt til å underskrive protokollen. 

4. Årsrapport for 2012

Tor Aslesen leste opp årsrapporten. NAS hadde per 31. desember 2011 2580 medlemmer. I løpet 
av 2012 har 258 gått ut, 90 inn, netto avgang 168. Antall medlemmer pr. 31. desember 2012 er 
derfor 2412. Årsrapporten er referert i innkallingen. Enstemmig godkjent.

5. Regnskap for 2012

Jan Rypdal leste opp regnskapsrapporten inkl. revisjonsrapporten. Årsregnskapet for 2012 er 
gjort opp med et underskudd på 31.794. Regnskapet er referert i innkallingen.
Regnskapet ble godkjent enstemmig.

6. Budsjett for 2013

Se innkalling. Styrets intensjon med budsjettet for 2013 er å gå i balanse.
Budsjettet ble godkjent enstemmig.

7. Kontingent for 2013

Kontingenten forslåes økt fra 350 til 400.- 
Løssalgspris forslåes økt fra 59 til 69.-  
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

Til opplysning vil det innføres endringer i hvordan abonnementet faktureres slik at fakturaer som 
sendes ut heretter vil være til dekning ut året 2013. Deretter vil det kun sendes ut en årlig faktura 
til alle sammen med nummer 1/2014.

8. Æresmedlem

Styret hadde ingen forslag til æresmedlemskap for inneværende år.



9. Valg av styre, revisor og valgkomité for 2013-2014

Valget ble ledet av Ståle Kildal. Valgkomiteen nominerte følgende til NAS styret:

Funksjon Navn Avstemming
Nestleder, 2 år: Tor E. Aslesen (gjenvalg) 19 for, ingen mot, 1 avstår.
Styremedlem, 2 år: Erik Sundheim, (ny, tidligere vara) 18 for, ingen mot, 2 avstår.
Steinar Moen (gjenvalg) 19 for, ingen mot, 1 avstår.

Følgende styremedlemmer har 1 år igjen som styremedlem og er ikke på valg:
Leder: Jan Rypdal
Styremedlem: Hans K. Aspenberg

Trygve Hansen

Vararepresentanter, 1 år:
1. vara: Håkon Dahle 19 for, ingen mot, 1 avstår.
2. vara: Foreløpig tom
3. vara: Foreløpig tom

Styret vil foreslå endringer av styresammensetningen på neste GF, og anser det
ikke problematisk at det mangler 2 vararepresentanter.

Revisor: David Wright 19 for, ingen mot, 1 avstår.

Styret for Westin-fondet:
Håkon Dahle (gjenvalg) 19 for, ingen mot, 1 avstår.
Torsten Aslaksen (gjenvalg)
Steinar Moen (gjenvalg, kasserer i NAS)

Styret nominerer følgende til valgkomitéen: 19 for, ingen mot, 1 avstår.
Formann: Torsten Aslaksen (gjenvalg)

Stig Corneliussen (gjenvalg)
Ståle Kildahl (gjenvalg)

Tromsø, 3. mars 2013

Hans K. Aspenberg
Referent

Runar Sandnes Anne Bruvold
Protokollgodkjenner Protokollgodkjenner
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