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Referat fra Hovedstyremøte den 27/10 - 2022. 
 

Møtet ble avholdt på Zoom og startet kl. 14.00 og ble avsluttet ca. kl. 15.15. 

Følgende personer var til stede: Jørn Hansen, Karina Mathisen, Stein Helleborg, 

Camilla Løhre, Magne Sydnes, Finn K. Hansen og Stian Svelle.                                         

 

 

1. Innkallingen og referatet fra det forrige møtet, som ble avholdt 

21.09.2022 ble gjennomgått og godkjent uten merknader. 

 

 

2. Økonomi, status pr. oktober.  

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Midlene fra 

stiftelsen er overført til selskapets konto. Denne ble gjennomgått og tatt til 

etterretning av hovedstyret. 

 

 

3. Medlemsstatus 

Totalt antall medlemmer (per 26/10) er 1412, medlemstallet pr 1/1-2022 var 

1466. Vi har fått 25 nye medlemmer siden juli. 971 har betalt, 112 er 

utestående. John har purret fire ganger. Alle bedrifts-, konsern- og 

instituttmedlemmer har betalt.  

 

Beskjed til grupper og avdelinger om å gå gjennom sine medlemslister og 

purre direkte har blitt gitt i møtet med avdelinger/grupper (se pkt. 5), men 

har tydeligvis ikke hatt effekt.  

 

Stian sender ny e-post direkte til grupper/avdelinger. 

 

 

4. Avvikling av stiftelsen, slutt regnskap til godkjenning.  

Avviklingsregnskapet visert at midlene fra stiftelsen er overført til selskapets 

konto. Avviklingsstyret er det samme som hovedstyret. 
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Avviklingsstyret vedtok avviklingsregnskapet. 

 

 

5. Kort rapport fra møte med grupper og avdelinger  
Hovedstyret diskuterte mulige medlemmer til samarbeidsutvalget. 

 

Camilla følger opp med mulig deltager fra UiB. Stian med de som ble 

foreslått under møtet samt med FAK. 

 

Interessen for profileringsartikler er lunken, men dette kan være av interesse, 

dersom kostnadene er akseptable 

 

Stian innhenter prisinformasjon (handlenett, krus, reflekser, etc.) 

 

Første møte i redaksjonsrådet blir mandag 5. desember. Stian og Jørn deltar, 

men intensjonen er at redaksjonsrådet må bli selvgående uten hovedstyret 

eller sekretariatet som drivkraft. 

 

Angående purringer, se pkt. 3. 

 

 

6. Oppfølging av saker til Rådsmøtet 
Hovedstyret diskuterte kort behov/muligheter for nytt medlemsregister.  

 

Dette settes på vent i påvente av innspill fra samarbeidsutvalget 

 

Møte med Tekna er berammet til 16. desember. Jørn og Stian deltar. 

 

 

7. Oppfølging av saker til Rådsmøtet 
Hasseforelesningen blir tirsdag 15. november, seminaret 16. november. 

 

Stian sørger for at Hasselforelesningen blir strømmet. 

 

 

8. HMS-kurs 
Hovedstyret diskuterte saken. Målgruppen blir lærere og kurstilbudet kan 

være på norsk. Jørn har identifisert et behov. NKS kan tilby langsiktighet 

som prosjektbaserte tilbud kanskje ikke kan. 

 

Jørn følger opp mot tilbud ved UiT, Stian mot Chesse/Naturfagsenteret. 
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9. Orienteringer, søknader, neste møte  

Hovedstyret tok orienteringene til etteretning. Neste møte blir i Tromsø 

fredag 2. desember.  

 

 

10. Eventuelt 

 

Ingen saker å referatføre. 

 

 

 

Generalsekretæren.  

Oslo, 28/10-2022 

 


