ÅRSMELDING 2019

ANTALL MEDLEMMER
Norsk Selskap for Ernæring (NSE) hadde 87 personlige betalende medlemmer og 4 betalende
medlemsbedrifter i 2019, 2 store og 2 små. Dette er en økning fra 2018 (74, 3).
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INTERNASJONALE TILKNYTNINGER
NSE er tilknyttet Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of
Nutritional Societies (IUNS). NSE er også tilknyttet de andre Nordiske landene og organisering av
Nordic Nutrition Conference (NNC) som arrangeres i hvert fjerde år. NNC 2020 arrangeres i Helsinki av
Finland og styremedlem Maria Wik Markhus sitter i den vitenskapelige programkomitéen.

VIRKSOMHET
Styret har hatt 6 møter i 2019 (telefonmøter inkludert). I tillegg har samarbeidet foregått ved hjelp av
digital og direkte kommunikasjon.

Generalforsamlingen
NSEs generalforsamling ble holdt 25. mars 2019 på Høyskolen Kristiania i Oslo. Det var 9 deltakere: 4
fra NSE-styret, 3 representanter fra SLKH og Nina Østgaard fra Valgkomitéen. Godkjent referat fra
generalforsamlingen ble sendt til alle medlemmene i NSE den 7. april 2019.

Høstseminar
NSE arranger høstseminar annethvert år, og i 2019 var tittelen «Tarmhelse». Høstseminaret fant
sted på Høyskolen Kristiania i Oslo, torsdag 24. oktober. Til stede var 8 foredragsholdere og alle
fem i NSE-styret. Videre var det påmeldt fire styremedlemmer i NFE, 43 medlemmer i NSE (33
med earlybird billetter), 28 studenter (24 med earlybird billetter), 22 ikke-medlemmer (22 med
earlybird billetter) samt 5 sponsorer fra to ulike bedrifter/organisasjoner, samt en konferansier.
Nytt av året var at vi i en begrenset periode hadde earlybird billetter.
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Kommunikasjon
I 2019 har webansvarlig og styreleder holdt nettsiden og NSEs facebook side oppdatert. Nettsiden
brukes hovedsakelig som en informasjonsplattform, samtidig som vi poster saker av spesiell interesse
for våre medlemmer. På Facebook postes aktuelle innlegg samt
oppdateringer fra aktiviteter i styret. Facebooksiden har 2179 ‘likes’ (2059 i 2018). Alle
styremedlemmer er administrator og kan poste aktuelle saker.

Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse
Aktivitetene i Stiftelsen legges også fram på NSEs generalforsamling.

Kostforum
Kostforum samarbeidsorgan for fire frivillige organisasjoner (Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Norges Diabetesforbund, Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke). NSE er fortsatt
observatør i Kostforums møter og har fått tilgang på det nettverket og den informasjonsflyten som er
rundt dette forumet. I 2019 var NSE representert på et møte i Kostforum.

ØKONOMI
NSEs driftsmidler
NSEs inntekter kom i 2019 fra medlemsavgiften og deltagelse ved Høstseminaret. Utgiftene var i
hovedsak Høstseminaret. Regnskap for 2019 har et underskudd på vel 37000 kr. Budsjett for 2020 er
utarbeidet, og fremlegges til behandling på Generalforsamlingen.

NSEs fondmidler
Styret har i 2019 bestått av Nina Christin Østgaard (leder) og Mai-Liss Molund, med Anna Oppedal
Tokheim som observatør (fra NSE-styret).
I 2018 ble 32.000 kr lyst ut. Vi fikk inn fire søknader om fondsmidler hvor tre av søkere fikk tildelt
midler, til sammen 29.500 kr. I henhold til statuttene skal fondets avkastning foregående år deles ut,
men da det ble begått en feil i fjor ble fondets avkastning per 27.3.2018 lyst ut. Fondets reelle
avkastning per årsskiftet 2017/18 var 65.829 kr. Fondet hadde ingen avkastning ved årsskiftet 2018/19
grunnet en nedgang i aksjemarkedet siste kvartal av 2018. For å følge fondsstatuttene har det blitt
besluttet å lyse ut differansen mellom reell avkastning per årsskiftet 2017/18 og summen som ble delt
ut. Summen som utlyses i 2019 blir derfor 33.829 kr.

Oslo, 18 februar 2020
Ragnhild Breivik,
Nestleder NSE
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