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Sak 1 - Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 10.12.2007 
  
Saksliste og referat fra styremøte 10.12.2007 ble godkjent uten noen forandringer. 
 
Sak 2 - Referatsaker 
 
11 personer ble tatt opp som nye medlemmer av Norsk Fysisk Selskap 
 
Sak 3 – Søknader 
 
Det ble innvilget en underskudds-støtte på inntil 10 000 kr til studentkonferanse (NFK2008) i 
Bergen og en støtte til optikk delen av faggruppen Akustikk og optikk på 6000 kr til Norsk 
elektrooptikkmøte 2008 som er lagt til Hurtigruta mellom Tromsø og Trondheim, 26. - 29. 
mars. 
 
Sak 4 – Regnskap 2007 og budsjett 2008  
 
Regnskapet fra 2007 ble godkjent. For budsjettet 2008 ble det godkjent å øke lønnen for 
redaksjons sekretæren i Fra Fysikkens verden, Karl Måseide, med 30 000 kr. Ingen andre 
forandringer på budsjettet på 2008 ble gjort. 
 
Sak 5 – Faktagruppe for kjernekraft 
 
Jon Samseth orienterte om kjernekraft og thorium. Planer om å lage en webside som 
omhandler temaet med link fra NFS. 
 
Sak 6 – Fysikermøter 
 
Detr lille fysikermøtet 2008 skal avholdes i Stavanger fra 19. juni til 20. juni. Programmet for 
torsdagen står Universitetet i Stavanger for og på fredag formiddag er satt av til styremøte. 
Det store fysikermøtet 2009 skal avholdes av NTNU. Det ble satt noen retningslinjer:  
Møtetidspunkt: 12-14 august 2009 
Viktig med blanding av felles-sesjoner og spesialsesjoner. (Tromsø møte hadde bra modell) 
I felles-sesjonene er det viktig med foredrag som kan forstås av kolleger utenfor fagfeltet. 
 
Sak 7 – Faggrupperapporter 
 
Akustikk og Optikk 
 
Akustikkdelen har avholdt det årlig møte ”31st Scandinavian Symposium on Physical 
Acoustics” på Geilo, 27. – 30. januar 2008. 
Optikkdelen skal ha et stort møte som er lagt til Hurtigruta mellom Tromsø og Trondheim den 
26. – 29. mars 2008. Her er det melt om 70 deltakere. 



 
Biofysikk 
 
Det er blitt avholdt et vellykket møte på Kongsvoll 27. – 29. februar med 33 deltakere. Under 
dette møtet ble det valgt nytt styre, som består av: 
 
Chairman:  
Dr. Eirik Malinen, Medical physicist, Department of Medical Physics,  Division of Cancer 
Medicine and Radiotherapy, Rikshospitalet University Hospital 
 
Andre medlemmer:  
Dr. Cecilia Futsaether, Dept. Mathematical sciences and technology, University of Life Sciences  
Prof. Dr. Eli Olaug Hole, Dept. Physics, University of Oslo  
Dr. Pawel Sikorski, Department of Physics, Norwegian University of Science and Technology 
 
De avtroppende styremedlemmene:  
Prof. Dr. Einar Sagstuen, University of Oslo (Chairman)  
Prof. Dr. Tore Lindmo, Norwegian University of Science and Technology  
Dr. Unni Oxaal, University of Life Sciences  
Prof. Dr. Dag Rune Olsen, Rikshospitalet University Hospital 
 
Industri og energifysikk 
 
il arrangere sitt møte på Fevik 2008. 
 
Romfysikk 
 
Ingen planer for dette året 
 
Norsk Lærerforening 
 
Skal ha et styremøte 10. – 13. august på Gol. 
Det er planer for å lage et nytt nettsted. 
 
Sak 8 - Fra Fysikkens Verden 
 
Løvhøiden holt en kort orientering om tilstanden i FFV.  
 
Sak 9 – Birkelandsprisen 
 
Løvhøiden holt en kort orientering om tilstanden. Det jobbes med å få på plass en ny avtale. 
 
Sak 10 – Ny pris-Hagfors-prisen 
 
Løvhøiden holt en kort orientering om «Hagfors-prisen». Forslag fra Asgeir Brekke. 
Olafsson skal jobbe videre med denne prisen. 
 
Sak 11 – Etiske retningslinjer for forfatterskap 
 
Ble utsatt til det lille fysikermøtet i Stavanger 
 



Sak 12 – Nominasjoner til IUPAP 
 
Samseth holdt en kort orientering om IUPAP. Med frist 1. juni kan nominasjoner til IUPAPS 
komiteer og utvalg foretas. Per Hemmer hadde oversendt en liste over potensielle kandidater. 
Faggruppene kan studere disse og eventuelt fremme andre kandidater. Denne prosessen må 
være avsluttet før 1. mai.  
 
Sak 13 – Neste møte 
 
Neste møte skal være et telefonmøte i begynnelsen av mai (Uke 19). 
Lille fysikermøte i Stavanger 19. – 20. juni 
 
Sak 14 – Eventuelt 
 
På møtet ble diskutert ønskeligheten av en ny faggruppe i fysikkhistorie og filosofi. Dette vil 
bli diskuert videre.  


