Referat af generalforsamling Immunologisk Selskab, fredag d. 25. april, 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne (Ingen).
4. Aflæggelse af rapport fra eventuelle underudvalg (Ingen)
5. Regnskabsaflæggelse.
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat er; ordinære medlemmer kr. 300,-,
studerende kr. 150,- og firma medlemmer kr. 3000,-. Ved studerende forstås kun
personer, som er SU- berettigede.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. På valg er Rune Hartmann, Jan P. Christensen (ønsker ikke genvalg), og Ralf Agger
(kan ikke genvælges) og en vakant plads der ikke blev besat i 2017.
b. Bestyrelsen foreslår Rune Hartmann
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Ad 1) Jan P. Christensen blev valgt som dirigent.
Ad 2) Medlemstallet er meget lavere end det har været tidligere (244 pr. 1/1-2018 mod normalt 300-320).
Medlemstallet på 244 fordeler sig på 208 ordinære medlemmer, 3 firmamedlemmer, 17 studerende, 16
personer over 70 år eller pensioneret. Mødeaktiviteten har været på 2 møder i år heraf et årsmøde der var god
deltagelse ved. Selskabet støtter stadigvæk møder med ind til 5.000,- kr. derfor opfordrede bestyrelsen fortsat
til at arrangere møder i forbindelse med f.eks. gæster og opponenter der kommer til landet.
Det noget lave medlems antal blev diskuteret, det skyldes dels at folk i den ældre generation falder fra og
dels at de nye studerende ikke melder sig ind i selskabet. Alle blev opfordret til at reklamerer for selskabet,
specielt over for de studerende.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3) Der var ingen indkommende forslag.
Ad 4) Der er for tiden ingen underudvalg i selskabet.
Ad 5) Regnskabet blev fremlagt og viste et overskud på driften på 6.726,67 kr. Dette skyldes at foreningen
ikke har holdt så mange møder i indeværende år, og et dalende medlemstal. Selskabets økonomi er fortsat
sund, med en kassebeholdning på 147.704,54 ved udgangen af året.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 6) Som foreslået blev det godkendt at beholde de nuværende kontingentsatser. De betyder studerende
150,- kr., alm medlemmer 300,- kr. og firmamedlemmer 3000,- kr.
Ad 7) Rune Hartmann blev genvalgt til bestyrelsen mens Anette Stryhn og Vasileios Bekiaris blev valgt til
erstatning for Jan P. Christensen og Ralf Agger. John Nieland blev valgt til den vakante plads fra sidste
generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
Bestyrelsen består således af:
Rune Hartmann, Århus
Emil Kofod-Olsen, Ålborg
Søren Degn, Århus
Jeanette Erbo, København
Anette Stryhn, København
Vasileios Bekiaris, København
John Nieland, Ålborg
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Ad 8) Ralf Agger blev valgt som revisorer.
Ad 9) Det blev diskuteret at der skal folk ind i bestyrelsen fra Odense så alle landsdele er repræsenteret og
det sikres der er en lokal repræsentant når der skal arrangeres årsmøde der. Ved næste generalforsamling skal
der vælges nye medlemmer og man kan med fordel rekrutterer en fra Odense.
Det blev diskuteret om der skulle laves fællesmøde med andre relaterede selskaber, f.eks. virologisk selskab,
dansk selskab for allergi og dansk selskab for flowcytometri. Der er bred opbakning til dette forslag så
bestyrelsen vil kontakte de forskellige selskaber med henblik på et fælles møde i fremtiden.
Det blev diskuteret at Danmark er vært ved det Skandinaviske årsmøde i 2020 og det skal holdes i Århus.
Det er 50 år for det Skandinaviske selskabs stiftelse, som blev stiftet i Århus. Bestyrelsen vil kontakte folk i
Århus med henblik på at organisere dette møde da man snart skal i gang med at finde PCO og egnede
lokaliteter, samt inviterer speaker til mødet.
Det blev diskuteret at forsøge at rekruttere flere medlemmer til selskabet. Bestyrelsen vil henvende sig til
gruppeledere rundt om i landet og opfordre til at deres grupper melder sig ind i selskabet, specielt de
studerende der nyder godt af rejselegater ved nationale, skandinaviske og internationale møder. Man blev
også enig om at prøve at hverve flere firmamedlemmer til selskabet

Der var fremmødt 17 medlemmer til generalforsamlingen.
Jan P. Christensen
Referent, afgående sekretær

