Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Referat fra generalforsamling i NSFT
Digitalt møte (Zoom), torsdag 27.januar 2022, kl. 16:00
Registrert 18 medlemmer tilstede via zoom
1. Konstituering av generalforsamlingen
ved NSFTs leder Mohammad Nouri Sharikabad (MSN)
a. Møteinnkalling og dagsorden godkjent
b. MSN godkjent som ordstyrer og Stein Bergan (SB) som referent.
Til å signere referatet: Finn Olav Levy og Kjetil Wessel Andressen
2. Årsberetning for 2021 – var lagt ut på webside før møtet. Beretningen ble
gjennomgått av sekretær SB. Godkjent av generalforsamlingen.
3. Økonomi – regnskap og budsjett ble presentert av kasserer Anastasia
Georgantzopoulou. Inntekter var i 2021 noe høyere enn budsjettert, mest på grunn
av noe større antall innbetalte medlemskontingenter. Overskudd 10.339 kr.
Regnskap 2021: Inntekt 60.711,83 kr; utgifter 49.772,83 kr.
Budsjettert for 2022: Inntekter 195.100 kr; utgifter 179.200 kr.
4. Valget ble ledet av styret siden ingen fra valgkomiteen kunne møte.
Valgkomiteens innstilling ble godkjent uten andre forslag, slik at styret nå har
følgende sammensetning:
Styrets sammensetning etter valget på generalforsamlingen 2022:
- Leder: Mohammad Nouri Sharikabad (2017-19, 2019-21, 2021-22; 2022-23)
- Sekretær: Stein Bergan (2020-22; 2022-24)
- Kasserer: Anastasia Georgantzopoulou (2020-22; 2022-24)
- Styremedlem: Maria Hultman (2019-21, 2021-2023) (ikke på valg)
Seksjonene har gjenoppnevnt følgende representanter til styret:
- Toksikologi: Jason Matthews
- Farmakologi: Jenny Lund
Representant for industrien:
- Valgkomiteen har ikke funnet nytt medlem etter Nikolai Notaker. Generalforsamlingen gir styret
fullmakt til å finne fram til egnet og villig kandidat, bl.a. ved å kontakte LMI og Oslo Cancer
Cluster.
Vararepresentanter:
- Aina Westrheim Ravna (2012-14, 2014-16, 2016-18, 2018-20, 2020-22, 2022-24)

- Kine Eide Kvitne (2020-22, 2022-24)
- Hilde Karin Midthaug (2022-24)
Valgkomité for 2021:
- Birgitte Lyrån (2020-22, 2022-24)
- Jan Tore Samuelsen (2022-24)
- Nikolai Notaker (2022-24)
Revisor:
- Kristine Hole (2020-22, 2022-24)

5. Det forelå forslag fra styret til endring av §8. Dette ble vedtatt av
generalforsamlingen, slik at §8 nå lyder slik:
«Selskapets ordinære medlemmer utover de som har angitt at de vil tilhøre
Seksjon for toksikologi, er samtidig medlemmer av International Union of
Pharmacology (lUPHAR) og EPHAR (Federation of European
Pharmacological Societies). De av Selskapets ordinære medlemmer som har
angitt at de vil tilhøre Seksjon for toksikologi er samtidig medlemmer av
EUROTOX (Federation of European Toxicologists and 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.»
6. Eventuelt
a. NSFTs leder orienterte om hvordan styret vurderer økonomisk risiko
ved å arrangere Vårmøte over tre dager på Hurdalsjøen som
alternativ til avlyst vintermøte. Man vil forsøke å få til et arrangement i
balanse, men på grunn av mange usikre faktorer er dette vanskelig å
forutsi. Man kalkulerer derfor med at det i verste fall kan bli et
underskudd opp mot 30.000 kroner. Det ble kommentert fra
forsamlingen at man bør definere på forhånd hva som er nedre
grense for antall deltagere for et forsvarlig arrangement, både mht
økonomi og av hensyn til inviterte foredragsholdere.
b. Som referert i årsberetningen har styret funnet det nødvendig å
diskutere om og hvordan man går videre med den foreslåtte
registreringsordningen The European Certified Pharmacologist
(EuCP). Det var enighet om at styret oppnevner en ny gruppe som
inkluderer Aina W. Ravna fra den opprinnelige arbeidsgruppen, men
for øvrig flere medlemmer utenfor styret, til å utrede behovet og
eventuelt foreslå hvordan dette organiseres i Norge.

c. Sekretæren oppfordret medlemmer som blir kjent med at kolleger ikke
får mailutsendelsen til å melde fra så man kan få rettet opp dette. Det
virker som en del ikke får mailene, kanskje fordi utsendelsene blir
definert som spam av noen mailklienter. Det vil også bli gjort en
ytterligere innsats for å finne ut av dette.

Oslo, 27.januar 2022
Stein Bergan

Finn Olav Levy

Kjetil Wessel Andressen

