Referat fra ordinær generalforsamling i
Norsk Astronomisk Selskap 2019
Generalforsamlingen ble digitalt som et onlinemøte tirsdag 21.april
2020 klokka 17:30-19:30 med en halvtimes foredrag av Erik Sundheim
om litt ferske resultat fra Deberitzteleskopet med bl.a. eksoplaneter.
Det var 12stk tilstede (22 hadde meldt seg for å være med)

1. Godkjennelse av innkalling
Innkalling ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer
Erik Sundheim ble valgt til ordstyrer (og holdt oversikt i Microsoft Teams-møtet)

3. Valg av referent og to som skal underskrive protokollen
Erik Sundheim ble valgt til referent. Tore Furuheim og Roger Håkon Skår ble valgt til
protokollunderskrivere.

4. Årsrapport for 2019
Tor gikk gjennom årsrapporten for 2019. Årsrapporten ble godkjent.

5. Regnskap for 2019
Tor gikk gjennom regnskapet for 2019. Regnskapet ble godkjent.
Trond Hugo H kom med to innspill:
***søk om Momsrefusjon! (vi er nettopp blitt godkjent av frivilighetsregisteret!)
kan søke 8% av kostnader, også tilbake i tid!
***Registrere oss som Gavemottaker fra skattemyndighetene!

6. Budsjett for 2020
Tor gikk gjennom budsjettet for 2020. Budsjettet ble godkjent.

7. Kontingent for 2017

Styret foreslår å beholde dagens kontingent på 490 kroner. Forslaget ble vedtatt.
Løssalgsprisen for Astronomi er fra før fastsatt til 125 kroner.

8. Æresmedlemmer
Styret hadde ingen forslag til æresmedlemmer.

9. Valg
Følgende styre ble foreslått av valgkomitéen:
Navn
•
•
•
•
•
•
•
•

Funksjon
Tor Einar Aslesen, leder (2 år)
Erik Sundheim, nestleder – ikke på valg, 1 år igjen
Are Vidar Boye Hansen, styremedlem – ikke på valg, 1 år igjen
Erik Rabe Røstad, styremedlem – ikke på valg, 1 år igjen
Bjørn Håkon Granslo, styremedlem (2 år)
Henning Holen, styremedlem (2 år)
Roger Håkon Skår, 1. vara (1 år)
Trygve Gerhard Hanssen, 2. vara (1 år)

Styret for Westin-fondet:
• Tor Einar Aslesen (1 år)
• Håkon Dahle (1 år)
• Erik Rabe Røstad (1 år)
Revisor:
• Thorbjørn Løvik (1 år)
Valgkomité:
• Stig Corneliussen (1 år)
Regnskapsansvarlig:
• Steinar Moen
Web-ansvarlig:
• Hans K. Aspenberg
Redaktør bladet Astronomi:
• Trond Erik Hillestad
Valgkomitéen foreslår at styret finner to nye medlemmer til valgkomitéen.
Alle ble valgt enstemmig, og forslaget ble vedtatt.

10. Om selskapets framtid
Det ble diskutert diverse. Økonomien til NAS ser ut til å gå ok slik at vi slipper å gjøre
ytterligere grep.
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