Referat fra
Generalforsamling NOKOBIT 2016
Høgskolen i Bergen, tirsdag 2016-11-29, kl. 1745

Sak 1. Innkalling, møteleder og referent.
Innkallingen ble godkjent.
Guttorm Sindre (NTNU) ble valgt til møteleder.
Andreas L Opdahl (UiB) ble valgt til referent.

Sak 2. Underskriving av protokoll
Miriam Begnum (NTNU) og Carl Erik Moe (UiA) ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3. Godkjenning av regnskap og årsberetning
- sak 3a: Oppsummering av regnskap ved kasserer Tom Roar Eikebrokk (TRE):
Økonomien er god. NOKOBIT 2015 gikk med nesten 40.000,- i overskudd.
NOKOBIT har dermed ca. 126.000,- på bok. Dette er rikelig i forhold til opprinnelig mål om å ha
på bok nok til å dekke minst ett års underskudd for NOKOBIT. Med et så godt overskudd har det
nye styret anledning til å se på f.eks. redusert konferanseavgift for studenter og pensjonister.
Revisor Ragnvald Sannæs hadde ingen innvendinger til regnskapet.
- sak 3b: Muntlig Årsberetning ved leder Guttorm Sindre:
Hovedoppgaven har vært å arrangere NOKOBIT.
Nytt av året er at vi gikk fra dobbel-blind til enkel-blind review-ing og at vi hadde en egen lysning
for småbidrag.
I tillegg har det vært avholdt to styremøter.
Regnskap og årsberetning ble godkjent.

Sak 4. Valg
Guttorm Sindre (leder) og Andreas L Opdahl gikk ut av styret.
Anniken Karlsen (NTNU) ble valgt til ny styreleder.
Trond Vegard Johannessen (NHH) og Pieter Toussaint (NTNU) ble valgt som nye styremedlemmer.

Ragnvald Sannæs ble valgt som revisor for en ny periode.

Sak 5. Åpne saker / eventuelt
Forholdet til NIK og lokal NIKT-arrangør ble diskutert. NOKOBIT bør være villige til å dekke sin
proporsjonale del av eventuelle NIKT-underskudd i fremtiden.
NOKOBIT-proceedings er registrert under informatikk og ikke informasjonsvitenskap i UHR sine
lister. Det er uheldig og det nye styret bør forsøke å rette det opp.

Møtet ble avsluttet kl. 1825.

Bergen 2016-11-30
Andreas L Opdahl, referent (sign.)

