
Referat, Styremøte 
 

Norsk Fysisk Selskap 
 

26.05.2009, Telefonmøte 
 

Sak 1 - Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 20.06.08 
 
Saksliste og referat fra styremøte 20.06.2008 ble godkjent med noen små forandringer i 
referatet forandringer. 

 
Sak 2 - Referatsaker – godkjenning av nye medlemmer 
 
 12 nye medlemmer ble tatt opp. 
 

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 
 

Tre norske medlemmer i IUPAPs kommisjoner er vi fornøyd med. 
Tommelfingerregelen er at etland har omlag like mange medlemmer som landet har 
“andeler”. Norge har tre andeler. I forrigeperiode var det to norske 
kommisjonsmedlemmer i IUPAP. På vegne av liason-komiteen for Norge 
nominerte vi i 2008 seks kandidater. 

 
      Sak 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. 



 
Sak 4 - Fysikermøte 2009 
 
 Oppsettet på Fysikermøtet ble godkjent og det er god påmeldelse med 120 personer 

 
 

Sak 5 - Faggrupperapporter – planer for 2009 – websider 
  
 - Akustikk og Optikk 

 Akustikkdelen avholdt et vellykket møte ”32st Scandinavian Symposium on 
Physical Acoustics” på Geilo, 15. – 11. Februar 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 
  Holder på å lage nettsider og ønsker der å ha et debattforum. 
  Diskuterer hvilke krav som skal settes til kompetansen for undervisning.  
 

- 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. 

 
6. Fra Fysikkens Verden – fremtid 

 
 Ny løsning på produsjonssiden av FFV må jobbes det enda med. 

 
7. 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. 

 
 

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. 

 
 

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

utgiftene til NFS.  
 

9. Neste møte 
 
 Neste møte blir på det Store Fysikermøtet i Røros 15 august 

 
10. Eventuelt   

 
Ingen saker ble tatt opp 

 


