Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
Protokoll fra generalforsamling torsdag 25. april 2019 kl. 18.30
i Apotekforeningens lokaler, Slemdalsv. 1, Oslo.
31 medlemmer var til stede.
1. Åpning ved selskapets leder.
Liv Slettevold åpnet generalforsamlingen som hun konstaterte innkalt i henhold til
statuttene. Ingen hadde kommentarer. Dagsordenen ble godkjent.
2. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Liv Slettevold ble valgt til møteleder. Holger Moe Tørisen ble valgt til referent.
Kjetil Sandvik og Angelika Kruse-Jensen ble valgt til å underskrive protokollen.
3. Styrets beretning for kalenderåret 2018.
Beretningen ble enstemmig godkjent.
4. Regnskap for 2018.
Liv Slettevold gjennomgikk regnskapet.
Regnskapet var revidert av Einar Heide Magnussen. Regnskapet ble enstemmig
godkjent.
Eget regnskap er satt opp for Cygnus-kontoen og revidert av Einar Heide
Magnussen. Også dette godkjent.
5. Budsjett for 2019.
Budsjettet tatt til orientering.
6. Kontingent for 2020.
Uforandret (kr. 300,-). Enstemmig vedtatt.
7. Valg.
Valgkomiteen har bestått av Ellen Finstad og Inger Wabø. Valget ble ledet av Ellen
Finstad.
Liv Slettevold ble gjenvalgt som styreleder for 2 år. Holger Moe Tørisen og Sissel
Brinchmannble begge gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.
Einar Heide Magnussen ble gjenvalgt som revisor for 1 år.
Per Steinar Lund ble gjenvalgt som stedfortredende revisor for 1 år.
Som medlem av valgkomiteen ble Ellen Finstad gjenvalgt for 2 år. Inger Wabø var
ikke på valg.
Alle valg var enstemmige.

Etter generalforsamlingen presenterte lederen styrets planer for neste år. Erik
Andrew orienterte om
kartleggingsstudien om undervisning i farmasihistorie ved norske universitet.
Gunvor Solheim ble utnevnt som æresmedlem av Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Faglig program for vårmøtet, etter generalforsamlingen:
Anne Markestad, Mangelsenteret, holdt et innlegg om:
«Mangelsituasjonen i Norge – hvordan kom vi i en slik situasjon? Hva gjør vi for å få
en sikker legemiddelforsyning?»
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