
Referat, Styremøte 
 

Norsk Fysisk Selskap 
 

12.02.2009, Oslo 
 

1 - Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 20.06.08 
 
Saksliste og referat fra styremøte 20.06.2008 ble godkjent uten noen forandringer. 

 
2 - Referatsaker – godkjenning av nye medlemmer 
 
37 personer ble tatt opp som nye medlemmer av Norsk Fysisk Selskap 
 
Generalforsamlingen i IUPAP har godkjent følgende norske medlemmer i UIPAPs 
kommisjoner: 
 
C2  Commision on Symbols, Units, Nomenclature, Atomic Masses and Fundamental 
Constants: 

 
              Bodil Holst 
              Institutt for fysikk og teknologi 
              Universitetet i Bergen 
 
      C17 Commision on Quantum Electronics 
 
              Arne Brataas 
              Institutt for fysikk 
              NTNU 
 
      C20 Commision on Computational Physics 
 
               Alex Hansen  
               Institutt for fysikk 
               NTNU 
       

Norge har nå 2 ”andeler” og det ble diskutert om denne bør økes til 4 siden det kommer 
nye medlemsland og dette kan føre til at Norge bare sitter med 1 ”andel”.  
 

    3 - Regnskap 2008 og budskjett 2009 
  

 Regnskap for 2008 og budskjett 2009 ble godkjent. Det var et lite underskudd i 2008 
og det er budskjettert med et stort underskudd i 2009.  
 Mulig økning av NFS-kontingent  grunnet økende medlemsavgift til EPS og for å 
dekke underskuddet ble diskutert. 
Gjøre et framstøt for å få nye kollektive medlemmer. 
 

4 - Fysikermøte 2009 
 



 Programmet ble godkjent med noen forslag til omrokeringer i rekkefølgen. 
 
 5 - Nordisk fysikermøte 2009 
 

Vil bli holdt 16-18 juni som er nær i tid til vårt Fysikermøte 2009. Vi  ønsket å flytte 
det nordiske møtet til neste år, men de andre Nordiske selskapene var imot dette. 
 

6 - Faggrupperapporter – planer for 2009 – websider 
  
 - Akustikk og Optikk 

 Akustikkdelen avholdt et vellykket møte ”32st Scandinavian Symposium on 
Physical Acoustics” på Geilo, 8. – 11. januar 2009. Her var der veldig god 
deltakelse og de måtte dessverre avise noen på grunn av plassmangel. 

 Optikk delen vil ikke ha noen møter dette året. 
  
 - Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk 

  Skal ha møte på Lillehammer i 15 juni. 
 
 - Norsk fysikklærerforening 
  Gjennomført konferanse på Gol 
 

- Subatomær fysikk og astrofysikk 
Skal ha faggruppemøte i oktober der Phd og masterstudenter er 
foredragsholdere, og forventer et oppmøte på 40-50. 

 
- Biofysikk 

  Møte på Kongsvoll Fjellstue 30-40 deltakere. 
 

- Rom-, plasma- og klimafysikk 
  Har Fysikermøtet som kjernevirksomhet 
 
 - Industri- og energifysikk 

 Bruker Fysikermøtet som kjernevirksomhet og vil invitere fordragsholdere  til 
å snakke om CO2, vindkraft og solkraft. 

 
7. Fra Fysikkens Verden – fremtid 
 
 Sekretæren i NFS tar over database og regnskap. 
 Ny løsning på produsjonssiden av FFV må finnes. 

 
8. Selskapets priser 
 

På fysikermøtet 2009 på Røros skal det deles ut to priser – Simrad Optronics pris i 
elektro-optikk og Norsk Fysisk Selskaps Undervisningspris. Den nye prisen – Yaras 
Birkelandspris i fysikk og kjemi – deles først ut i 2010. 

 
Komiteen for Simrad Optronics prisen består av: 

 
Olav Gaute Hellesø (Olav.Gaute.Helleso@phys.uit.no) leder 
Erik Ellingsæter (Erik.Ellingsaeter@vinghog.com) Simrad Optronics ASA  



Gunnar Løvhøiden (gunnar.lovhoiden@fys.uio.no) NFS 
Berit Sundby Avset (Berit.Sundby.Avset@sintef.no) 
Jon Thomas Kringlebotn (thomas.kringlebotn@eu.weatherford.com) 

 
Komiteen for Undervisningsprisen består av: 

 
Morten Trudeng (morten.trudeng@asker.vgs.no) leder NFL 
Gunnar Løvhøiden(gunnar.lovhoiden@fys.uio.no) NFS 
Astrid Johansen (astrid.johansen@stfk.no) 
Øyvind Guldahl (oyvind.guldahl@persbraten.vgs.no) 
Eimund Aamot (eimund.aamot@ntfk.no) 
Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn begrunnede forslag innen 15. april 
2009. Forslagene sendes til: 

 
                Norsk Fysisk Selskap 
                Institutt for fysikk og teknologi 
                Allegaten 55 
                5007 Bergen 
 
 

Den nye Yaras Birkelandpris skal deles ut i fysikk i 2010. Prisen skal tildeles det 
doktorgradsarbeid, avlagt ved norsk institusjon, som best møter Birkelands forskerånd. I 
fysikk skal den velges ut blant avhandlinger der disputas er avlagt årene 2008 og 2009. 
Det betyr at vi allerede kan se oss om etter verdige kandidater. Våre medlemmer i 
priskomiteen er Per Amund Amundsen, Universitetet i Stavanger, og Carl Angell, 
Universitetet i Oslo. 
 

 
9. Medlemstall og EPS-kontingent 
 
 Medlemstallene er som tidligere. EPS- kontingenten skal muligens økes og dermed 

utgiftene til NFS.  
 

10. Det lille fysikermøtet 2010 
 
 Det ble kom forslag om å holde det på Andøya. Priser og annet skal undersøkes 

nærmere. 
 

11. Ny faggruppe – filosofi og fysikkhistorie 
 
 Gunnar Løvhøiden skal lage et forslag og presentere dette på det Fysikermøtet i Røros 

 
12. Neste møte 
 
 Neste møte blir et telefonmøte rundt mai. 

 
13. Eventuelt   

 
En valgkomite til styret i NFS må settes opp til Fysikermøtet i Røros 

 


