
 1 

 

Referat fra Generalforsamling i Norsk selskap for 1700-tallsstudier 
Bergen 15. september 2007 

 
Dagsorden: 
 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Orienteringssaker frå styret 
4. Forslag om endring av selskapets statutter 
5. Regnskap for perioden 2003–2006  
6. Styrets beretning 
7. Selskapets økonomiske situasjon. Regnskap 
8. Valg av styre for perioden 2007–2009 
9. Valg av to revisorer 
10. Valg av internasjonal representant til ISECS 
11. Publisering av konferansebidrag 
12. Selskapets neste konferanse 
13. Valg av valgkomité 
 
 
Sak nr. 1. Godkjenning av innkalling 
Dagsorden ble godkjent, med varsel om et par nye orienteringssaker.  
 
Sak nr. 2. Valg av ordstyrer og referent 
Jakob Maliks ble valgt til ordstyrer. Torill Steinfeld ble valgt til referent.  
 
Sak nr. 3. Orienteringssaker frå styret 
Det ble orientert om styrets arbeid fram mot årets konferanse. Det vises til styrets beretning.  
Referat fra generalforsamlingens møte i 2005 (Bø) ble framlagt. Svein Eirik Fauskevåg 
orienterte om den internasjonale konferansen i Montpellier.  
 
Sak nr. 4. Forslag om endring av selskapets statutter 
Etter en kort diskusjon, vesentlig om forslag om endring av formulering av det framlagte 
forslag, vedtok forsamlingen å endre §2 a og §3 i selskapets statutter. Ingen stemte mot 
endringen.  
 
Vedtak: 
Ny  §2  a) blir som følger:  
 

Selskapet er åpent for forskere, masterstudenter og andre som, med bakgrunn i høyere 
akademisk utdanning, forsker i eller formidler kunnskap om emner innenfor 1700-tallet. 
Styret kan etter søknad oppta som medlem den som dokumenterer relevant forsknings- eller 
formidlingsinnsats uten å ha høyere akademisk utdanning. 

 
Ny §3 blir som følger:  
 

Generalforsamling avholdes annet hvert år. Generalforsamlingen godkjenner styrets 
beretning og regnskap, endrer kontingent og statutter, velger nytt styre og valgkomité og 
velger to medlemmer som revisorer. Valg av styre skal skje skriftlig dersom minst et medlem 
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krever dette. Generalforsamlingen har anledning til å utsette den endelige godkjenning av 
avsluttet regnskap hvis det ikke lar seg gjøre å framlegge regnskap med revisors beretning 
for generalforsamlingen fordi denne sammenfaller i tid med selskapets konferanse. Vedtak 
på generalforsamlingen gjøres med alminnelig flertall. Endringer i statuttene krever 2/3 
flertall. Styret innkaller til generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan kreves 
innkalt dersom minst halvparten av de individuelle medlemmene forlanger dette.  
 

Sak nr. 5. Regnskap for perioden 2003–2006 
Forrige styres regnskap for tidsrommet januar 2005–oktober 2006 ble framlagt. Sittende styret 
overtok ansvar for selskapets bankkonto i oktober 2006. Det legges til grunn at selskapet ikke 
hadde utgifter i perioden fra avsluttet regnskap for tidsrommet 2001–2003 og fram til den 
perioden regnskapet dekker, dvs. fra januar 2005.  
 
Vedtak:  
Regnskap for perioden januar 2005–oktober 2006 tas til etterretning. 
 
Sak nr. 6. Styrets beretning 
Styret orienterte om styrets sammensetning og endring av styret fra sommeren 2006, da 
Jørgen Sejersted gikk inn som styremedlem og ble leder, samt om styrets aktiviteter. Det vises 
til ”Styrets beretning” i innkalling til Generalforsamling.   
 
Vedtak: 
Generalforsamlingen tar styrets beretning til orientering.  
 
Sak nr. 7. Selskapets økonomiske situasjon. Regnskap 
Kasserer Gina Dahl orienterte om den økonomiske situasjonen. En må regne med at 
konferansen vil gå med underskudd pga større kostnader enn forutsatt.  

Videre diskuterte en medlemsavgiften, om den kan heves. Det ble argumentert for at 
den bør være lavere for studenter enn for andre. Det ble ikke fattet noe vedtak om at 
medlemsavgiften skal heves.  

En drøftet det problem at styret ikke kan framlegge avsluttet regnskap når 
generalforsamlingen finner sted mens selskapets konferanse avvikles. Det forelå forslag om 
annen prosedyre for godkjenning, jf. utsendt innkalling.  

Praksis synes å ha vært at nytt styre tiltrer etter at generalforsamlingen er avviklet. 
Dette er lite hensiktsmessig når regnskapet ikke er oppgjort og godkjent av medlemmene.  

Det nåværende sittende styret fortsetter inntil regnskap er framlagt og godkjent. Dette 
forutsettes å være ferdigstilt seinest rundt årsskiftet. Det ble ikke fattet vedtak om når nytt 
styre tiltrer. En forutsetter et smidig samarbeid mellom sittende og nytt styre, og at 
medlemmene orienteres. Forsamlingen henstiller til det nye styret å legge fram forslag om når 
nytt styre skal overta for neste generalforsamling (2009).    
 
Vedtak:  
Generalforsamlingen tar styrets orientering om selskapets økonomiske situasjon og budsjett 
og regnskap for konferansen til orientering.  
 
Generalforsamlingen gir sitt samtykke til følgende prosedyre for godkjenning av regnskap:  
 

� Regnskap ferdigstilles innen 1.12.2007. 
� Revisors beretning ferdigstilles innen 1.1.2008. 



 3 

� Regnskap med styrets kommentarer og revisors beretning gjøres kjent for 
medlemmene gjennom Bulletin eller på annen måte (nyhetsbrev). 

� Medlemmene gis 14 dagers frist for kommentar. 
� Hvis eventuelle kommentarer er slik at styret finner grunn til å legge fram et revidert 

regnskap, gjøres dette innen 14 dager. Samme prosedyre følges for det reviderte 
regnskapet. 

� Hvis medlemmene ikke har innsigelser, regnes regnskapet som godkjent 14 dager etter 
at det er utsendt. 

� Kommer det innsigelser som er av den art at de ikke kan imøtekommes gjennom et 
revidert regnskap, legges regnskapet fram for neste ordinære generalforsamling for 
godkjenning. 

� Kreves det ekstraordinær generalforsamling, følges selskapets statutter mht dette.  
 
Generalforsamlingen henstiller til det nye styret å legge fram forslag for neste 
generalforsamling om når nytt styre skal tiltre.  
 
Sak nr. 8. Valg av styre for perioden 2007–2009 
Valgkomiteens forslag ble justert mht en vararepresentant, pga ønske om bedre faglig 
spredning i styret.   
 
Vedtak: 
Følgende ble valgt til nytt styre:  
 
Leder:   professor Knut Ove Eliassen, NTNU (allmenn litteraturvitenskap) 
Nestleder: professor Jan Ragnar Hagland, NTNU (norrøn filologi) 
Sekretær: professor Ida Bull, NTNU (historie)  
Kasserer: post doc. Trude Kolderup, NTNU, fransk litteratur 
Medlem: Brita Brenna, Universitetet i Oslo (idéhistorie/TIK)  
 
Varamedlemmer:  
Stipendiat Øyvind Gjems Fjeldbu, NTNU (fransk litteratur).  
Stipendiat Jakob Maliks, NTNU (historie) 
 
 
Sak nr. 9. Valg av to revisorer 
Selskapet oppretter en ordning med to interne revisorer.  
 
Vedtak:  
Svein Eirik Fauskevåg og Randi Selvik velges til revisorer for regnskapet som avsluttes i 
desember 2007.  
 
Sak nr. 10. Valg av internasjonal representant til ISECS 
 
Vedtak: 
Nytt styre får mandat til selv å oppnevne et av sine medlemmer eller varamedlemmer til 
internasjonal representant til ISCS.   
 
Sak nr. 11. Publisering av konferansebidrag 
Det er ikke tatt initiativ til noen egen publikasjon fra konferansen.  
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Svein Eirik Fauskevåg orienterte om møtet for nordiske deltakere på konferansen i 
Montpellier, hvor en bl.a. drøftet muligheten for å etablere en felles skandinavisk/nordisk 
publikasjon. Det kom også fram ønsker om bedre nordisk samarbeid og internordiske møter.   

Jørgen Sejersted orienterte for den kontakten som har vært mellom de nordiske styrene 
i denne saken. Initiativ ble tatt fra det svenske styret. Anne Marie Mai, fra det danske 
selskapet, tilkjennegav at det var positiv interesse for dette også fra dansk side.  
 
Vedtak:  
Selskapet påtar seg ikke å lage en konferanserapport, basert på innlegg ved årets konferanse. 
Styret bes om undersøke hvor saken står mht forslag om en nordisk publikasjon og eventuelt å 
følge denne opp.  
 
 
Sak nr. 12. Selskapets neste konferanse 
Generalforsamlingen drøftet tema for neste konferanse. Et aktuelt tema kan omfatte lærde 
selskaper og vitenskapelige selskaper. Men ”overskriften” kan formuleres bredere.  

Nytt styre er i hovedsak rekruttert fra NTNU.  Det er sannsynlig at neste konferanse 
legges til Trondheim, men det ble ikke fattet vedtak om dette.  
 
Vedtak: 
Selskapets neste konferanse arrangeres høsten 2009.  
 
Sak nr. 13. Valg av valgkomité 
Generalforsamlingen valgte ny valgkomité etter framlegg på møtet. 
 
Vedtak: 
Følgende velges til valgkomité og skal fremme forslag til styremedlemmer, ny valgkomité og 
revisorer til selskapets generalforsamling i 2009: 
 
Professor Finn-Einar Eliassen, Høgskolen i Bergen 
Professor Aslaug Nyrnes, Høgskolen i Bergen.   
 


