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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	  firmamedlemmer	  kr.	  3.000,-‐.	  Ved	  studerende	  forstås	  kun	  
personer,	  som	  er	  SU-‐berettigede.	  

7.   Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  
a.   På	  valg	  er	  Søren	  Degn	  (ønsker	  genvalg),	  Emil	  Kofod-‐Olsen	  (ønsker	  genvalg)	  og	  

Jeanette	  Erbo	  Wern	  (kan	  ikke	  genvælges).	  
b.   Bestyrelsen	  foreslår	  Mikkel	  Green	  Terp.	  

8.   Valg	  af	  2	  revisorer.	  
9.   Eventuelt.	  

	  
Ad	  1)	  Rune	  Hartmann	  blev	  valgt	  som	  dirigent.	  	  
Ad	  2)	  Medlemstallet	  er	  til	  stadighed	  let	  dalende	  (233	  pr.	  1/1-‐2019	  mod	  244	  ved	  sidste	  årsskifte).	  
Medlemstallet	  på	  233	  fordeler	  sig	  på	  195	  ordinære	  medlemmer,	  3	  firmamedlemmer,	  16	  studerende,	  16	  
personer	  over	  70	  år	  eller	  pensioneret.	  Mødeaktiviteten	  har	  været	  på	  8	  møder	  i	  2018,	  heraf	  et	  årsmøde	  der	  
var	  god	  deltagelse	  ved.	  Selskabet	  støtter	  stadigvæk	  møder	  med	  indtil	  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	  medlemsantal	  blev	  diskuteret;	  det	  skyldes	  dels	  at	  folk	  i	  den	  ældre	  generation	  falder	  fra,	  dels	  
at	  nye	  studerende	  ikke	  melder	  sig	  ind	  i	  selskabet,	  dels	  at	  en	  række	  grupper	  der	  arbejder	  indenfor	  
grænsefelter	  til	  immunologi	  ikke	  betragter	  sig	  som	  immunologer.	  Alle	  blev	  opfordret	  til	  at	  reklamere	  for	  
selskabet,	  specielt	  over	  for	  de	  studerende.	  
Beretningen	  blev	  godkendt.	  
Ad	  3)	  Der	  var	  ingen	  indkomne	  forslag.	  
Ad	  4)	  Der	  er	  for	  tiden	  ingen	  underudvalg	  i	  selskabet.	  
Ad	  5)	  Regnskabet	  blev	  fremlagt	  og	  viste	  et	  underskud	  på	  driften	  på	  14.358,50,-‐	  kr.	  Dette	  skyldes	  at	  
foreningen	  har	  holdt	  8	  møder	  i	  2018,	  og	  det	  dalende	  medlemstal.	  Selskabets	  økonomi	  er	  fortsat	  sund,	  med	  
en	  kassebeholdning	  på	  133.346,04,-‐	  kr.	  ved	  udgangen	  af	  året.	  
Herefter	  blev	  regnskabet	  godkendt.	  
Ad	  6)	  Som	  foreslået	  blev	  det	  godkendt	  at	  beholde	  de	  nuværende	  kontingentsatser.	  Disse	  er	  for	  SU-‐
berettigede	  studerende	  150,-‐	  kr.,	  for	  alm.	  medlemmer	  300,-‐	  kr.	  og	  for	  firmamedlemmer	  3.000,-‐	  kr.	  
Ad	  7)	  Søren	  Degn	  og	  Emil	  Kofod-‐Olsen	  blev	  genvalgt	  til	  bestyrelsen	  mens	  Mikkel	  Green	  Terp	  blev	  valgt	  til	  
erstatning	  for	  Jeanette	  Erbo	  Wern.	  
Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  efterfølgende.	  
Bestyrelsen	  består	  således	  af:	  
Rune	  Hartmann,	  Aarhus	  
Emil	  Kofod-‐Olsen,	  Ålborg	  
Søren	  Degn,	  Aarhus	  
Anette	  Stryhn,	  København	  
Vasileios	  Bekiaris,	  København	  
John	  Nieland,	  Ålborg	  
Mikkel	  Green	  Terp,	  Odense	  
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Ad	  8)	  Jan	  Pravsgaard	  Christensen	  og	  Ralf	  Agger	  blev	  valgt	  som	  revisorer.	  
Ad	  9)	  Det	  blev	  diskuteret	  at	  Danmark	  er	  vært	  ved	  det	  Skandinaviske	  Selskab	  for	  Immunologis	  årsmøde	  i	  2020	  
og	  det	  skal	  holdes	  i	  Aarhus.	  Det	  er	  50-‐året	  for	  det	  første	  årsmøde	  i	  det	  Skandinaviske	  selskab,	  som	  blev	  
afholdt	  i	  netop	  Aarhus.	  Thomas	  Vorup-‐Jensen	  og	  Søren	  Degn	  har	  påtaget	  sig	  det	  overordnede	  ansvar	  for	  
afholdelse	  af	  dette	  årsmøde	  og	  Thomas	  Vorup-‐Jensen	  deltog	  via	  Adobe	  Connect.	  Arbejdet	  er	  i	  gang	  og	  det	  
blev	  aftalt	  at	  der	  snarest	  muligt	  skal	  foreligge	  et	  foreløbigt	  budget.	  Det	  blev	  desuden	  aftalt	  at	  der	  løbende	  
koordineres	  med	  medlemmer	  af	  bestyrelsen,	  samt	  med	  Trevor	  Owens	  (formand	  for	  det	  Skandinaviske	  
selskab)	  og	  Jan	  Pravsgaard	  Christensen	  (som	  har	  erfaring	  fra	  tidligere	  afholdt	  SSI	  møde	  i	  København).	  Da	  
Immunologisk	  Selskab	  således	  er	  vært	  for	  det	  Skandinaviske	  selskabs	  årsmøde	  i	  2020	  blev	  det	  besluttet	  ikke	  
at	  afholde	  et	  separat	  årsmøde	  i	  selskabet	  næste	  år.	  I	  stedet	  afholdes	  selskabets	  generalforsamling	  for	  2020	  i	  
forbindelse	  med	  det	  Skandinaviske	  selskabs	  årsmøde	  i	  Aarhus.	  
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	  enige	  om	  at	  prøve	  at	  hverve	  flere	  firmamedlemmer	  til	  selskabet	  
	  
Der	  var	  fremmødt	  14	  medlemmer	  til	  generalforsamlingen.	  
	  
	  
	  
Søren	  E.	  Degn	  
Referent,	  sekretær	  


