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SAK 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  
 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
SAK 2 Valg av ordstyrer og referent 
 

Kjartan Olafsson ble valgt som ordstyrer og selskapets sekretær Øyvind Svensen ble 
valgt som referent. 
 

SAK 3 Årsmelding 
  

Årsmeldingen 2010/2011 ble lagt fram av presidenten, og ble godkjent med en liten 
forandring vedrørende opplaget på FFV som er på 1900. 

 
SAK 4 Regnskap og budsjett for NFS og FFV 
  

Regnskap 2010 og budsjett for 2010-2012 for NFS og FFV ble lagt fram av 
presidenten. NFS sitt regnskap er revidert av Øyvind Sørensen (DNVA). Det gikk med 
35 000 kr i overskudd, 120 000 bedre enn budsjettert. FFV sitt regnskap ble revidert 
av Henning Frydenlund Hansen. Det gikk med 40 000 kr i underskudd, 40 000 
dårligere enn budsjettert.  
 
Det ble vedtatt at også balansen skal presenteres for årsmøtet. 
 

SAK 5 Fullmakt for (det lille) Fysikermøtet i 2012 til å revidere regnskap og budsjett og å 
godkjenne årsmelding. 
 

Det ble gitt fullmakt til (det lille) Fysikermøtet i 2012 til å revidere regnskap/budsjett 
og å godkjenne årsmelding. 

 
SAK 6 Nasjonalt og nordisk fysikermøte 
 

Neste Fysikermøte vil bli arrangert i Bergensregionen i 2013. 
Det var enighet om at (inntil videre) skal det norske Fysikermøtet organiseres i odde 
år, slik at det sammenfaller med det Nordiske Fysikermøtet som blir i Norge i 2015. 

 
SAK 7 Rapport om valg i faggruppene 
 



 Presidenten rapporterte om valg faggruppene. Faggruppen for akustikk og optikk vil 
holde valg i forbindelse med et møte i høst. 

 
SAK 8 Valg (alle for 2 år) 
 

Valgkomiteen har bestått av Anne Borg, Institutt for fysikk, NTNU, Steinar Stapnes, 
Fysisk Institutt, UiO, og Øyvind Frette, Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Carl 
Angell redegjorde for valgkomiteens innstilling. 
 
- President: Professor Per Osland, Institutt for fysikk og teknologi, UiB (gjenvalg). 
- Visepresident: Professor Åshild Fredriksen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT 
(gjenvalg). 
- Varamedlem: Førsteamanuensis Arne Auen Grimenes, Institutt for matematiske 
realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap (gjenvalg). 
- Revisor og vararevisor, NFS 

Revisor: Prosjektleder Øyvind Sørensen, Det Norske Videnskaps-Akademi 
(gjenvalg). 
Vararevisor: Forsker Tove M. Svendby, NILU (gjenvalg). 

- Revisor, FFV 
PhD Henning Frydenlund Hansen, Norges Bank Investment Management 
(gjenvalg). 

 
 Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 
  
 Visepresidenten la fram forslag til valgkomite: 
 

 - Professor Anne Borg, Institutt for fysikk, NTNU (leder), førsteamanuensis Øyvind 
Frette, Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Carl Angell, Fysisk institutt, UiO. 

 
 Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 
 
Presidenten hevet møtet og benytt anledningen til å takke alle i FFV og hele 
arrangementskomiteen av Fysikermøtet 2011. En vil undersøke om et lite Fysikermøte 2012 
kan arrangeres i Stavanger, mens Fysikermøtet i 2013 vil arrangeres av Institutt for fysikk og 
teknologi, UiB. 
 
Per Osland 
President, Norsk Fysisk Selskap 


