
Referat fra styremøte i Norsk Fysisk Selskap

Dato: 15.desember 2015 kl 14.00
Sted: Skype

Tilstede:
Åshild Fredriksen, UiT
Are Raklev, UiO
Jan Petter Hansen, UiB, kondenserte fasers fysikk og atomfysikk (forfall?)
Thomas Gjesteland, UiB, rom/plasma/klima
Håvard Helstrup, HiB, subatomær- og kjernefysikk
Morten Trudeng, Asker VGS, Norsk Fysikklærerlag
Jon Samseth, industri- og energifysikk
Rolf Korneliussen, Havforskningsinstituttet, akustikk/optikk
Ole Meyer, UiT

Forfall:
Arne Auen Grimenes, NMBU, fast vara 

Sak 36/15 - Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Referat fra styremøtet i 11.september ble godkjent.

Sak 37/15 – Orienteringssaker

Det ble orientert om følgende saker:

(a) Møte EPS i Brussel. Presidenten underrettet om møtet.
(b) Fysikk-beskrivelser på utdanning.no er nå oppdaterte.
(c) Det ble informert om at mailkontoen nfs@fys.uio.no er oppsagt. Alle henvendelser til NFS skal 
rettes til nfs.styret@gmail.com.
(d) FFI-rapport om “Uranets vei til kjernekraft og kjernevåpen”. Det ble diskutert hvorvidt det skal 
tildeles æresmedlemskap i NFS for det populærvitenskapelige bidraget utarbeidet ved FFI. Styret 
tildelte diplom.  
(e) EPJ Open Access. For medlemmer i NFS reduseres publiseringsavgiften i Open Access Journal 
med 10%.
(f) Nordisk møte i 2017. Det er en viss sannsynlighet for at møtet kan bli organisert i Danmark til 
tross for tidligere usikkerhet rundt dette.
(g) Birkelandsprisen 2016 ble annonsert i FFV 4/2015
(h) Kunnskapsdepartementet som mulig støttekilde for utgivelse av FFV

Sak 38/15 – Oppsummering Lysåret

Presidenten listet opp de forskjellige arrangementene som ble holdt ifm Lysåret 2015. Se vedlegg 
“Lysåret”. Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 39/15 – Regnskap Nordic Physics Days
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Styret ble underrettet om regnskapet ifm Nordic Physics Days. Se vedlegg “regnskap NPD”. 
Regnskapet ble tatt til etterretning

Sak 40/15 – Årsmøte 2016

Det ble drøftet å holde Årsmøtet ifm NFLs landskonferanse i Danmark. Styret avventer beslutning 
fra NFLs styremøte angående deres program for Landskonferansen og diskuterer saken på nytt over 
nyåret.

Sak 41/15 – Nye medlemmer  

Medlemssøknadene ble innvilget. De nye medlemmene er:

Erlend Sten Syrdalen (Lektorstudentmatematikkdidaktikk)
Ragnvald Mathiesen (Dr.ing, professor ved Inst for fysikk, NTNU )
Ralph Kube (PostDoc, Inst for fysikk og teknologi, UiT)
Jan Erik Paulsen (Bodin VGS)
Eirik Ask Straalberg (Lektor, Thora Storm VGS)
Lillian Østerud Hansen (Jessheim VGS)
Sigrid Melander Vie (lektor, Rud VGS)
Gaute Øvrebekk (St. Svithun VGS)
Jan Erik Paulsen (Bodin VGS)

Sak 42/15 Kontingentinngang

Se vedlegg “kontingentinngang”. Status 15.desember har 63% av kontingentkravet kommet inn.

Sak 43/15 Rekrutteringsarbeid

Presidenten foreslo å rette rekrutteringsarbeidet i 2016 spesielt inn mot stipendiater, som også vil 
kunne tjene på redusert publiseringsavgift ifm Open Access publisering underlagt EPJ. Saken 
diskuteres videre under årsplanen på styremøtet over nyttår.

Sak 43/15 Støtte til Akustikkmøtet 2016

Det ble innvilget støtte til Akustikkmøtet 2016 på 12,000 kr. Presidenten foreslo at det blir lagt fram
en generell oversikt over støttebeløp til faggruppemøter de siste tre årene og fikk styrets tilslutning 
til dette.

Sak 45/15 Vinghøgs pris i Elektrooptikk

Peter Kaspersen og Jon Kristian Hagene fra Norsk Elektrooptikk var til stede under behandlingen 
av saken.
Styret var positiv til initiativet og det var enighet at det var et godt tiltak å dele ut prisen på 
Elektrooptikk-møtet på Geilo i april 2016.
Vedtak:
Jon Kristian Hagen og Peter Kaspersen lager et forslag til reviderte statutter for prisen som 
oversendes styret til behandling som sirkulasjonssak, for raskest mulig avgjørelse.

Sak 46/15 Eventuelt
Åshild forelso nytt styremøte i Trondheim i slutten av januar eller begynnelsen av februar, som fikk 



styrets samtykke.

 

Møtet ble hevet kl 15.15. 

Tromsø, 15. desember 2015

Ole Meyer, sekretær


