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Innkalling til generalforsamling i NSFT
Beitostølen, 26. januar 2019, kl. 09:30

DAGSORDEN:

1. Konstituering av generalforsamlingen ved sekretær Jan Tore Samuelsen
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for 2018 - gjennomgang ved Jan Tore Samuelsen
3. Økonomi - gjennomgang ved kasserer Kristine Hole
a. NSFTs regnskap for 2018 og budsjett for 2019
4. Valg ved valgkomiteen.
a. Nytt styre
b. Ny valgkomité
5. Innmeldte saker
a. Forslag om å etablere æresmedlemskap i NSFT (innmeldt sak til
generalforsamlingen 2018; se vedlegg)
Styret synes dette er et godt forslag, men foreslår likevel at vi
foreløpig ikke etablerer dette. Mange medlemmer ville sannsynligvis
oppfylle kravene til et slikt æresmedlemskap, noe som ville svekke en
allerede presset økonomi i selskapet.
b. Forslag om at NSFT blir med som søker om å få IATDMCTkongressen til Oslo (se vedlegg)
6. Eventuelt

Oslo, 4. januar 2019
Hovedstyret i NSFT

Forslag om å etablere æresmedlemskap i NSFT

Det er foreslått at medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats i styrearbeid over
lengre tid kan belønnes med æresmedlemskap i NSFT. Det foreslås at styret hvert tredje år
vurderer om det er aktuelle kandidater for utnevnelse til æresmedlem og at disse ikke trenger
å betale årskontingent til NSFT.

(Innmeldt sak til generalforsamlingen 2018)
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Anders Åsberg; Nils Tore Vethe
Saker til generalforsamling

Undertegnede har sammen med Anders Åsberg og Nils Tore Vethe søkt to ganger om å få kongressen IATDMCT �l
Oslo. Vi har ikke nådd opp, men få� "hederlig omtale", mange tilbakemeldinger fra enkeltmedlemmer rundt i
verden og vært nære på. Vi ønsker derfor å søke en gang �l, selv om vi nå er i fare for å havne li� ned på lista siden
Europa har to av de kommende kongressene
-se mer info på IATDMCT sin webside
h�ps://iatdmct.org/events/iatdmct-congress.html
Flere (de ﬂeste?) av kongressene har vært arrangert i samarbeid med nasjonale organisasjoner med lignende 'scope'
og sammensetning av profesjoner. Derfor hadde jeg tenkt å foreslå samarbeid med NSFT når vi forhåpentlig hadde
klart å få kongressen, men fra påtroppende president har jeg noen hint som tyder på at det vil styrke søknaden om
de�e er etablert på forhånd.
Derfor er mi� forslag at NSFT blir med som søker om å få kongressen �l Oslo, neste frist er i juli og det gjelder
kongressen for 2023. (Websiden er ikke helt oppdatert, kongressen for 2022 er allerede �ldelt Praha).
Vi har gjort mye av jobben allerede, har kontakt med Visit Oslo og Congress Conferences som har hjulpet oss mye.
Det er ikke �l å legge skjul på at hotellprisene i Norge er en u�ordring –sammen med det å skaﬀe �lstrekkelig
sponsorstø�e. De seneste kongressene som jeg kjenner �l, har imidler�d gå� i solid pluss, som har bli� delt mellom
nasjonal organisasjon og IATDMCT.
Det er allerede en del NSFT-medlemmer som også er medlem av IATDMCT, og ﬂere av oss er medlemmer i IATDMCT
sine scien�ﬁc commi�ees. Foruten de�e med søknad om kongress, er disse to organisasjonene på mange måter
parallelle –nasjonalt og internasjonalt- og jeg tror det kunne være s�mulerende også for NSFT å etablere mer
samarbeid med IATDMCT. For klinisk toksikologi sin del tror jeg ikke organisasjonen er så kjent i Norge, så hi�l har
de�e vært mest aktuelt for klinisk farmakologi.
Dersom det skulle være stø�e i NSFT for å søke om IATDMCT-kongressen, er det vel noe som styret kan bestemme,
ville jeg tro. Men uanse� ville det være greit å ha diskutert det på generalforsamlingen først, derfor de�e forslag.
Jeg kan i så fall påta meg å orientere li� nærmere og svare på spørsmål om IATDMCT og kongressene.
Vennlig hilsen
Stein Bergan.
-Stein Bergan
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