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Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 Ble godkjent uten forandringer 
 
Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
 Referat fra 24.06.2010 ble godkjent uten forandringer 
 
Sak 3 Godkjenning av nye medlemmer 
 
 64 nye medlemmer ble godkjent. Mange nye til NFL grunnet kurs i Cern. 
 
Sak 4 Orienteringssaker 
  
 Per Osland informerte om følgende saker: 
 

- Det jobbes med å få en ny sekretær fra Universitetet i Oslo. 
- NFS tilsluttet (”sponsor”) EPJ. Per Osland blir medlem av Scientific Advisory 

Committe 
- Rapport fra NFL vedrørende undervisnings kompetanse i videregående skole 
- Yuri Galpenn er den norske nominerte editor for EPJ B. 
- Det ble besluttet om å ikke støtte ”physnett”. 
- Det ble besluttet å sende noen av de nominerte til Birkelandsprinsen til EPL-møtet 

i München i mai 2011. EPL betaler opphold og det skal gjøres et forsøk på å få 
Instituttene fra de til deltakerne til å støtte opp om reisen. 

- Per Osland har deltatt på møter i  EPS strategy working Group 
- Nordisk Fysikermøte i slutten av mars i Finland. 
- Per Osland har deltatt på representasjon i forbindelse med Kavli-pris, 

Birkelandsprisen (Gitt til Jacob Linder) og IoP award dinner. 
 
Sak 5 FFV – mulig ny teknologi 
  

Siden kvaliteten på formler og annet ikke var god nok så ble det besluttet å utsette 
forandringene et år. Arne Aune Grimenes sa seg villig til å støtte opp om denne 
prosessen som rådgiver. 

 
Sak 6 Søknad fra Faggruppen for astrofysikk og subatomær fysikk 
 
 Søknaden ble godkjent og det ble innvilget en støtte på 12 000 kr. 
 
Sak 7 Fysikermøtet i 2011 (Oslo) 



 
Det ble sendt ut en mail fra etter møtet som informerte om at fysikermøtet i 2011 blir i 
Oslo grunnet 200 års jubileum og at de mest sannsynlige datoene blir 17 – 19 juni eller 
20 -22 juni. 

 
Sak 8 Eventuelt 
 

Åshild Fredriksen informerte om International Conference on Women in Physics 
(ICWIP) i 2011. Møtet vil bli holdt i Stellenbosch, Western Cape, sør Africa 5-8 april. 
Og det ble besluttet å innvilge 10 000 kr til 2 av deltakere (totalt 20 000 kr). 

 
 
Deltatt på møtet: 
 
Per Osland (President) 
Åshild Fredriksen (Visepresident) 
Øyvind Svensen (Sekretær) 
Håvard Helstrup (Subatomær fysikk og astrofysikk) 
Kjartan Olafsson (Rom-,plasma- og klimafysikk) 
Morten Truden (Norsk Fysikklærerforening) 
Ola Hunderi (Akustikk og optikk) 


