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Trondheim, 11. juni 2015, kl 1700

SAK 1. Valg av ordstyrer og referent

Åshild Fredriksen ble valgt som ordstyrer og Håvard Helstrup ble valgt som referent

SAK 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

SAK 3. Årsberetning

Hovedpunktene i årsberetningen ble gjennomgått av presidenten. Negative tall i 
medlemsutviklingen skyldes opprydning i medlemsregisteret og overføring til nytt 
regnskapssystem. Vi er i ferd med å scanne gamle utgaver av FFV. Abonnementsprisen er 
satt opp, dette gjelder også andelen av medlemskontingenten i NFS som overføres til FFV. 
Derved kan økonomien i FFV salderes, men det er fortsatt lite økonomisk handlingsrom i 
NFS. FFV 2/2015 er i trykken i det årsmøtet arrangeres. Årsmøtet takker redaksjonen i FFV 
for innsatsen!
Vi fikk en hederlig omtale i årest fysikkolympiade. Aktiviteten i faggruppene ble 
gjennomgått. 
Jan Petter Hansen er valgt inn i kommisjon C15 i IUPAP, Michael Kachelriess i C4.
Yaras Birkelandspris for 2014 ble tildelt Thomas Gjesteland. Det er arbeidet med markering 
av Lysåret 2015. Dette har fått støtte fra Fysisk institutt, UiO.

Årsberetningen ble godkjent.

SAK 4. Regnskap

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått av presidenten. Egenkapitalen for selskapet 
(inkludert Fysikk-OL og Fysikklærerforeningen) er økt i regnskapsåret med kr. 60.518. På 
den andre siden er FFVs egenkapital redusert med kr. 76.873. Presidentens opprydning i 
regnskapet og økonomisystemet fikk stor takk fra årsmøtet.

Regnskapet ble godkjent.

SAK 5. Budsjett

Abonnementsavgift for FFV øker fra 2015. Forslag til budsjett for 2015 og 2016 ble vedtatt.

SAK 6. Innkomne forslag

Til møtet forelå et forslag i to punkter fra styret: "
 1. Årsmøtet vedtar følgende endring av statuttene (krever 2/3 flertall):
At det settes inn et tillegg etter siste setning i §5: "Årsmøtet kan fatte vedtak om avvik i 
valgperioden."
2. Årsmøtet går inn for at de store Fysikermøtene holdes i partalls år. Årsmøtet oppfordrer 
faggruppene om å holde sine fagmøter i de årene de store Fysikermøtene ikke avholdes."



Det forelå også et alternativt  forslag dersom dette ikke ble vedtatt: "Skulle punkt 2. over 
falle vil styret fremme følgende forslag for å kunne gjennomføre det "lille fysikermøtet" i 
2016:
3. Årsmøtet gir fullmakt for (det lille) Fysikermøtet i 2016 til å revidere regnskap og 
budsjett, og å godkjenne årsmelding."

Forslagsteksten innebærer at nasjonalt fysikermøte flyttes til partalls år, for å unngå kollisjon
med Nordic Physics Days som arrangeres i oddetalls år. Neste store Fysikermøte arrangeres i
Tromsø i 2016. Man bør vurdere å arrangere mellomårsmøter i tilknytning til Nordic Physics
Days. Det lille fysikermøtet vil derved utgå.

Forslag 1 og 2 ble enstemmig vedtatte. Forslag 3 bortfalt derved.

SAK 7. Årsplan

Forslag til årsplan ble gjennomgått. I tillegg til de fremlagte punkter må det arbeides med 
avklaring av rollen for Fysikermøtet, og vurdering av tiltak som kan styrke deltakelsen på 
møtene.

SAK 8. Æresmedlem.

Ingerid Hiis Helstrup utnevnes til æresmedlem i Norsk Fysisk Selskap for sin innsats for 
norsk deltakelse i fysikkolympiaden. Hun tok initiativ til norsk deltakelse i 1984, og var 
primus motor i dette arbeidet fram til slutten av 1990-tallet. I dag drives aktiviteten videre i 
regi av Skolelaboratoriet ved Fysisk institutt, UiO. Deltakelse i fysikkolympiaden er et 
viktig tiltak for motivering og rekruttering til fysikkfaget i Norge.

SAK 9. Valg

Noen av gruppene hadde foretatt valg av nytt styre. Disse innrapporteres før utgangen av 
2015.

Følgende valg ble gjennomført ved akklamasjon:

President: Åshild Fredriksen, UiT Norges arktiske universitet
Visepresident: Michael Kachelriess, NTNU
Varamedlem: Arne Auen Grimenes, NMBU

Revisorer for NFS og FFV:
Anne Borg, NTNU og Lars Erik Walle, SINTEF (vara)

Valgkomité:
Per Osland, UiB
Randi Holmestad, NTNU
Steinar Stapnes, UiO/CERN

Presidenten rettet stor takk til alle som har arbeidet for NFS i året som har gått, og spesiell 
takk til Are Raklev som nå fratrer som visepresident.



Møtet hevet kl. 18.15.

Håvard Helstrup
referent


