Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Innkalling til generalforsamling i NSFT
Digitalt møte (Zoom), torsdag 27.januar 2022, kl. 16:00
(lenke til zoom vil bli sendt ut til medlemmene kort tid før)

DAGSORDEN:

1. Konstituering av generalforsamlingen
ved NSFTs leder Mohammad Nouri Sharikabad
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
b. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for 2021 - gjennomgang ved sekretær Stein Bergan
3. Økonomi - gjennomgang ved kasserer Anastasia Georgantzopoulou
a. NSFTs regnskap for 2021
b. NSFTs budsjett for 2022
4. Valg:
a. Styre v/Valgkomiteen
b. Revisor v/Valgkomiteen
c. Valgkomité v/Styret
5. Forslag til lovendring: Forslag til to endringer av §8 vedlagt.
6. Eventuelt

Oslo, 7.januar 2022
Hovedstyret i NSFT

Vedlegg til pkt 5 på dagsrden for NSFTs generalforsamling 2022
Styrets forslag:
1) Forslag til lovendring:
§8 endres ved at "Nordisk Farmakologisk Selskap" strykes. Begrunnelsen er at dette
selskapet ikke lenger eksisterer.
§8
Selskapets ordinære medlemmer utover de som har angitt at de vil tilhøre Seksjon
for toksikologi, er samtidig medlemmer av Nordisk Farmakologisk Selskap,
International Union of Pharmacology (lUPHAR) og EPHAR (Federationof European
Pharmacological Societies). De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt
at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi er samtidig medlemmer av EUROTOX
(European Societies of Toxicology) og International Union of Toxicology (IUTOX).
Spesialseksjonene kommer med forslag til representasjon i internasjonale fora, og
styret utnevner representanter til de internasjonale organer Selskapet er knyttet til.
2) Forslag til lovendring:
§8 endres ved at følgende tilføyes: Styret kan også inngå samarbeid med
internasjonale organisasjoner i form av Affiliate Membership Agreement, som
innebærer at NSFTs medlemmer får rabatt ved individuell innmelding i
samarbeidende organisasjon og vice versa. Styret orienterer Generalforsamlingen
om slike avtaler som er inngått.
§8
Selskapets ordinære medlemmer utover de som har angitt at de vil tilhøre Seksjon
for toksikologi, er samtidig medlemmer av Nordisk Farmakologisk Selskap,
International Union of Pharmacology (lUPHAR) og EPHAR (Federationof European
Pharmacological Societies). De av Selskapets ordinære medlemmer som har angitt
at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi er samtidig medlemmer av EUROTOX
(European Societies of Toxicology) og International Union of Toxicology (IUTOX).
Spesialseksjonene kommer med forslag til representasjon i internasjonale fora, og
styret utnevner representanter til de internasjonale organer Selskapet er knyttet til.
Styret kan også inngå samarbeid med internasjonale organisasjoner i form av
Affiliate Membership Agreement, som innebærer at NSFTs medlemmer får rabatt ved
individuell innmelding i samarbeidende organisasjon og vice versa. Styret orienterer
Generalforsamlingen om slike avtaler som er inngått.

