
	  

	  

NORSK FYSISK SELSKAP 
Referat, årsmøte 2013 

Bergen, fredag 9. august, kl 1600 
28 frammøtte 

 
SAK 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

SAK 2 Valg av ordstyrer og referent 
 Per Osland ble valgt som ordstyrer 
 Åshild Fredriksen ble valgt som referent. 
 
SAK 3 Årsmelding 

Årsmeldingen ble godkjent med følgende presiseringer: 
- Antall medlemmer er 1319.  
- Gruppen for biofysikk avholdt et gruppemøte i 2012. 
- EPS har en Computational Physics Group som ledes av Alex Hansen. 

 
SAK 4 Regnskap og budsjett for NFS og FFV 

Regnskapet for NFS ble gjennomgått og godkjent under forutsetning av at 
det også godkjennes av revisor, som vil foreta revisjon i nær framtid. 
Det nye styret oppfordres til å arbeide for å få budsjettet i balanse. 
 

SAK 5 Fullmakt for (det lille) Fysikermøtet i 2014 til å revidere regnskap 
 og budsjett og å godkjenne årsmelding. 
 Fullmakter godkjent. 
 
SAK 6 Opprettelse av en faggruppe i numerisk fysikk. 

Forslag fra Alex Hansen om opprettelse av ny faggruppe i numerisk fysikk, 
med skriftlig forslag om at endring av statuttenes §4, tredje punkt, forelå til 
møtet:  
"§4 endres til: 7 representanter for faggruppene (velges av faggruppene)". 
 
Forslag fra Einar Sagstuen:  
"Det opprettes et nettverk for Numerisk fysikk. Nettverket utpeker sin egen 
leder. Leder tar ansvar for å lodde interessen for å opprette en Faggruppe 
for numerisk fysikk i NFS. 
Dersom det kan dokumenteres at omlag 50 eller flere medlemmer av 
selskapet vil be om hovedmedlemsskap i en slik ny faggruppe vil forslag 
om å opprette en slik faggruppe fremmes for det lille Fysikermøtet i 2014. 
Leder for Nettverket innkalles som observatør i Styret." 



 
Forslag fra Arne Auen Grimenes: 
"Numerisk fysikk inngår som en del av en eksisterende faggruppe" 
Forslaget trukket før votering. 
 
Votering:  
Hansens forslag:  3 stemmer for, 18 stemmer mot, 6 avholdende. 
Sagstuens forslag: 23 stemmer for, 0 stemmer mot, 4 avholdende. 
 
Vedtak: 
Det opprettes et nettverk for Numerisk fysikk. Nettverket utpeker sin egen 
leder. Leder tar ansvar for å lodde interessen for å opprette en Faggruppe 
for numerisk fysikk i NFS. 
Dersom det kan dokumenteres at omlag 50 eller flere medlemmer av 
selskapet vil be om hovedmedlemsskap i en slik ny faggruppe vil forslag 
om å opprette en slik faggruppe fremmes for det lille Fysikermøtet i 2014. 
Leder for Nettverket innkalles som observatør i Styret. 

 
SAK 7 Fastsettelse av kontingent. 
 Ny kontingent (fra januar 2014) ble fastsatt som følger: 

	   Enkeltmedlem	   Student/pensjonist	   To	  i	  samme	  husstand	  
Kun	  NFS	   400	   220	   550	  
Inkludert	  NFL	   430	   250	   600	  

	  

 
SAK 8 Nordisk fysikermøte 2015 

NTNU vil være vert for det kombinerte nordiske/norske fysikermøtet 2015. 
Instituttleder var til stede og ønsket velkommen til arrangementet 2015. 
 

SAK 9 Rapport om valg i faggruppene. 
 Det ble rapportert om faggruppevalgene: 

Subatomær/astro: Håvard Helstrup (HiB, leder), Are Raklev (UiO), Hans 
Kristian Eriksen (UiO) (alle gjenvalg) 
Kondenserte fasers fysikk og atomfysikk:  Jan Petter Hansen (UiB, leder), 
Jon Otto Fossum (NTNU), Ole Martin Løvvik (SINTEF) 
Biofysikk: valg til høsten 
Akustikk/optikk: Mads Carlin og Asmund Sudbø 
Rom/Plasma/Klima: Thomas Gjesteland (UiB, leder),  Kjartan Olafsson 
(UiB) samt en fra Oslo, ikke forespurt ennå. 
Industri og energi: Jon Samset (leder), Alex Hansen (NTNU), Erik 
Marstein (IFE), Erik Skjetne (Statoil) (alle gjenvalg) 
NFL: Morten Trudeng (leder, Asker vgs), Janne-Christine Fossum (UMB), 
Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (Valler vgs), Trond Harkjerr (Lillehammer 
vgs), Thomas Frågåt (Jessheim vgs), generalsekretær Carl Angell 



(skolelaboratoriet ved UIO). Varamedlemmer: Fredrik Gade (Sandvika 
vgs), Nils Ivar Huuse (Lørenskog vgs). 

 
SAK 10 Utnevning av æresmedlem 

Karl Torstein Hetland ble hedret som nytt æresmedlem med omtale og 
gave.  

 
SAK 11 Valg (alle for 2 år) 

President: Åshild Fredriksen (UiT) 
Visepresident: Are Raklev (UiO) 
Varamedlem til styret i NFS: Arne Auen Grimenes (UMB) 
Revisor NFS:  Anne Borg (NTNU), vara: Lars Erik Balle (SINTEF) 
Revisor for FFV: Henning Frydenlund Hansen (Norges Bank Investment 
Management). 
 
3 medlemmer til valgkomite: Per Osland (UiB, leder), Randi Holmestad 
(NTNU), Steinar Stapnes (UiO). 

 
Presidenten hevet møtet og benyttet anledningen til å takke sekretæren for selskapet 
og alle i FFV, samt arrangementskomiteen av Fysikermøtet 2013.  
 
Åshild Fredriksen, 
13. august 2013. 


