
 

          Referat fra årsmøte i NIF-UiO 

  

  Dato:  Torsdag 27/11 

 

  Møtete fant sted i møterom 1 og 2 på USIT og varte fra 

  kl 15:00 til 16:20. 8 personer møtte. 

 

  Leder Robert Rødsten åpnet møtet og ønsket velkommen. 

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

   

     Innkalling ble godkjent. 

     Forslaget til dagsorden ble godkjent. 

 

  2. Valg av ordstyrer og referent. 

 

     Robert Rødsten ble valgt som ordstyrer og 

     Kristen Døssland ble valgt til referent. 

 

  3. Årsberetning. 

 

     Denne var sendt ut på mail, men grunnet problemer med 

     mailsystemet hadde ikke alle mottatt denne. Årsberetningen 

     ble derfor vist fram på skjerm og gjennomgått av Rødsten. 

      

     På punkt 6. Ryssdal-utvalgets innstilling utdypet Rødsten 

     om noe av det arbeidet som har skjedd i fellesskap blandt 

     tjenestemannsorganisasjonene ved UiO. 

 

  4. Informasjon om Ryssdal-utvalgets innstilling. 

 

     Døssland redgjorde for kort for innstillingen og hva styret 

     mener at konsekvensene av denne blir. Etatsforeningens  

     innspill til høringsuttalelse ligger på hjemmesiden til 

     etatsforeningen  http://foreninger.uio.no/nif/ 

 

     Rødsten og Døssland svarte på spørsmål fra medlemmene på 

     grunnlag av presentasjonen og informasjon deltagerene hadde 

     fått fra andre kilder. 

 

  5. Navnendring og Ny logo. 

 

     Robert Rødsten fortalte om bakgrunnen for at NIF fra 1/1-2004  

     skifter navn til  

 

         Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 

 

     Han viste også fram den nye logoen til foreningen. Logo og 

     informasjon om navneendringen finnes på hjemmesiden til NIF 

     http://www.nif.no/   under knappen med "navneendring" på 

     venstre side. 

 

  6. Valg kommiteens innstilling. 

 

     Kristen Døssland redgjorde for valgkomiteens arbeide. 

     Valgkomiteen la fram denne innstillingen. 

 



     Leder       :  Robert Rødsten (USIT)      gjennvalg 

     Nestleder   :  Finn Knut Hansen (Kjemi)   gjennvalg 

     Sekretær    :  Runhild Gammelsæter (med)  ny 

     Styremedlem :  Akbar Akbari (IfI)         ny 

     Styremedlem :  Kristen Døssland (USIT)    gjennvalg 

 

     Valgkomiteen hadde ingen kandidater til vervene som vara. 

     På møtet var 2 som meldte seg interessert i disse vervene, 

     dette var. 

      

     Vara        :  Fredrik Vogel (USIT) 

     Vara        :  Eirik Valen (USIT) 

 

     Til valgkommite ble foreslått 

 

     Kjell Gunnar Linde Thomsen (USIT)   gjennvalg 

     kristen Døssland (USIT)             gjennvalg 

 

 

  7. Valg 

 

     De foreslåtte kandidatene ble valgt ved aklamasjon. 

 

 

  8. Eventuelt 

 

     Det var ingen saker til eventuelt. 

 

  Møte ble hevet 16:20 

 

 

     Kristen Døssland 

           ref. 

 

 

 

 


