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SAK  1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Saksliste og referat fra styremøte 14.08.2009 ble godkjent uten noen forandringer. 
 
SAK  2  Godkjenning av nye medlemmer 
 
9 personer ble tatt opp som nye medlemmer av Norsk Fysisk Selskap 
 
SAK  3  Fra Fysikkens Verden – ny redaktør 
 
Øyvind Grøn forsetter som redaktør og det jobbes fortsatt med å erstatte Øystein Elgarøy. 
Måseide får en bonus på 10 000 kr for god innsats for FFV. 
 
SAK  4  Opprettelse av nettverk for fysikkhistorie og filosofi 
 
Reidun Renstrøm og Gunnar Løvhoiden ble foreslått og godkjent til medlem i 
styringsgruppen for nettverk for fysikkhistorie og filosofi. Skal kommunisere med Anne Borg 
som er leder for Kvinner i Fysikken og finne struktur på det nye nettverket. 
 
SAK  5  Birkelandprisen 2010 
 
Yara International ASA vil hvert år gi 25.000 kr. til Birkelandkomiteen for utdeling av en pris 
i fysikk eller kjemi. Prisen skal alternere mellom fysikk og kjemi. Prisen skal deles ut i 
forbindelse med Birkelandforelesningen og kalles ”Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi”.  
 
I 2010 skal prisen deles ut til det doktorgradsarbeide i fysikk som best møter Birkelands 
forskerånd. Den skal deles ut blant avhandlinger der disputas er avlagt i årene 2008 og 2009. 
Det skal legges vekt på at oppgavens faglige innhold bidrar til teknologiske gjennombrudd og 
innovasjon. Prisen og utdelingen skal sette fokus på miljø og teknologi, og skape interesse for 
forskning og utvikling på tvers av fagområdene.  

 
Alle norske institusjoner som tildeler doktorgrader i fysikk inviteres til å sende inn 
begrunnede forslag på kandidater til Norsk Fysisk Selskap, Institutt for fysikk og teknologi, 
Allegaten 55, 5007 Bergen. Forslag må være levert senest 15. mai 2010.  
 
Per Amund Amundsen og Carl Angell er representanter fra Norsk Fysisk Selskap i 
Birkelandkomiteen. 
  
SAK  6  Nasjonalt og nordisk fysikermøte 
 
Der er nedsatt en komité med 3 medlemmer som skal komme med forslag som skal kunne øke 
oppslutningen om det nasjonale Fysikermøtet. Den består av: 
Arne Brataas (NTNU) 



Håvard Helstrup (HiB) 
Morten Trudeng (leder NFL) 
Jøran Moen (visebestyrer ved UiO) 
Fysisk institutt, UiO har tatt på seg ansvaret for neste Fysikermøtet (2011). 
 
SAK  7  Eventuelt 
 
Medlemsverving: 
 
NFL skal ha et stort møte hvor det aktivt vil verves nye medlemmer 
Forslag om opprettelse av ”Grendemenn” ved hver avdeling, som skal ha hovedansvaret for 
verving ved dens arbeidsplass.   
Dele ut et gratulasjons- og informasjonsbrev om NFS til alle som avslutter mastergraden. 
Dette skrives av Arne Grimenes.  
 
 
 


