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1a. Mohammad Nouri Sharikabad konstituerte generalforsamlingen. Årsmøtet godkjente
innkalling og dagsorden.
1b. Mohammad Nouri Sharikabad ble valgt til ordstyrer. Jenny Lund ble valgt til referent. Ida
Robertsen og Rigmor Solberg ble valgt til å underskrive referatet.
2. Årsberetningen for 2020 ble gjennomgått av Stein Bergan. Denne ble godkjent av årsmøtet.
3. Økonomi ved Anastasia Georgantzopoulou
Økonomien til NSFT ble gjennomgått av Anastasia Georgantzopoulou.
Regnskap for 2020 ble godkjent av årsmøtet. Årsregnskapet for 2020 er over budsjett. Dette
skyldes først og fremst at det ikke har blitt arrangert andre møter enn Vintermøtet i 2020. I
tillegg var det en stor kostnadsbesparelse å trykke forenklede programhefter til Vintermøtet
2020. Kontingentinntektene var lavere budsjettert. Dette skyldes trolig en kombinasjon av sen
utsendelse til medlemmene, samt at det ble åpnet for å betale en redusert medlemskontingent
(200 kr for ordinære medlemmer og 100 kr for mastergrad- og bachelorstudenter) dette ene året
på grunn av koronasituasjonen.
Generalforsamlingen godkjente budsjettet for 2021.
4a. Valg av nytt styre ved Stein Bergan og valgkomiteen
Følgende fra styret var på valg:
• Mohammad Nouri Sharikabad (leder)
• Maria Hultman (styremedlem)
Følgende ble valgt inn i styret:
• Mohammad Nouri Sharikabad, FHI (leder) for 1 år (2021-2022)
• Maria Hultman, NIVA (styremedlem) for 2 år (2021-2023)
Følgende av de nåværende styremedlemmene var ikke på valg: Sekretær Stein Bergan (20202022), kasserer Anastasia Georgantzopoulou (2020-2022), industrirepresentant Nikolai Notaker
(2020-2022), vara Kine Eide Kvitne (2020-2022), vara Jan Tore Samuelsen (2020-2022), vara
Aina Westrheim Ravna (2020-2022).
Revisor Kristine Hole var ikke på valg (2020-2022).
Medlemmer til valgkomiteen var ikke på valg og består fremdeles av Birgitte Lyrån (20202022), Rigmor Solberg (2020-2022) og Helene Dugstad (2020-2022).

5. Eventuelt
Medlemskontingent: Manglende innbetaling er fremdeles et problem. Kun 45% av registrerte
medlemmer betalte medlemskontingenten for 2020. Det blir sendt ut en påminnelse snarlig.
Styret har som formål å rydde opp i medlemslistene den neste perioden.
Websidene: Webhotellet som NSFT benytter har gjennomgått en del uanmeldte organisatoriske
endringer. I november 2020 stanset mail-serveren å fungere og kommunikasjonen til styret var
vært svært lite tilfredsstillende i denne perioden. Det tok i tillegg lang tid før mail-serveren var
tilbake i normal drift og alle e-poster var gjenopprettet. Styret kommer derfor i kommende
periode til å jobbe med å finne et nytt webhotell. Styret oppfordrer medlemmer med interesse for
temaet eller erfaringer med webhotell til å melde seg til styret for å dele sine erfaringer.
Utdeling av Poulsson-prisen: Utdelingen av denne prisen er et prestisjefylt arrangement. Det
har vært svært varierende deltakelse på utdelingene, og styret ønsker derfor spesielt oppfordre
alle medlemmer som har mulighet til å møte opp og delta på dette arrangementet.
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