
 
 
REFERAT fra årsmøte i Norsk Fysisk Selskap, 
tirsdag 8/8 2016, Schæffergården, København, som del av Landskonferansen for 
fysikkundervisning 2016 
 
Sak 1. Valg av møteleder og referent 
 
Som møteleder ble valgt Åshild Fredriksen, som referent Håvard Helstrup 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 3. Årsberetning 
 
Årsberetning for 2015 ble gjennomgått. Det ble kommentert at det er potensiale for rekruttering, 
ikke minst blant studenter/stipendiater. Dette kan både øke medlemstallet og bedre selskapets 
økonomi. Ca halvparten av årskontingenten går nå til å finansiere Fra Fysikkens Verden. 
Elektro-optikk-prisen er nå tatt over av Irma Salo Jæger og Tycho Jægers stiftelse. Prisbeløpet er 
satt opp til 100 kkr. Yaras Birkelandspris vil bli delt ut i fysikk i 2016. Rapport om det 
internasjonale lysåret er sendt til EPS. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
Sak 4. Regnskap 
 
Regnskapet viser et underskudd i 2015 på kr 53000. Kontingentinngangen er på ca kr 330000. For 
neste regnskapsperiode bør balansepostene for fond og Fysikk-OL justeres slik at det ikke tilføres 
renteinntekter til Fysikk-OL-posten. 
Regnskapet ble godkjent. 
 
Sak 5. Budsjett 2016 
 
Forslaget til budsjett for 2016 ble gjennomgått. Budsjettert underskudd på kr 59000. 
Kontingentandel til NFL ble vedtatt justert til kr 33000, underskuddet ble derved justert til kr 
62000. Med denne ending ble budsjettet vedtatt. 
 
Sak 6. Innkomne forslag 
 
Alle kontingentsatser ble vedtatt økt med kr 30 fra 2017. Det oppfordres til å sende 
kontingentpåminning ca 14 dager etter at første epost er sendt ut.  Forslag til ny kontingent ble 
godkjent. 
 
Neste møte i Nordic Physics Days er utsatt til 2018. Det ble derfor vedtatt at neste store 
Fysikermøte vil bli arrangert i Tromsø i 2017. Neste valg avholdes på dette møtet. 
 
Forslag om deling av faggruppen i Optikk og Akustikk ble vedtatt. Hver av de to nye gruppene får 
styremedlem i NFS annethvert år (slik praksis også tidligere har vært innen faggruppen), slik at 
styrets størrelse ikke påvirkes. 



 
 
Sak 7. Arbeidsplan 
 

• Det er oppnevnt landsomfattende komité for Fysikermøtet i Tromsø. Studenter og lærere 
trekkes inn. 

• Det rettes spesiell oppmerksomhet mot rekruttering av nye medlemmer blant studenter og 
stipendiater, samt nye kollektive medlemskap. 

• Det arbeides med omlegging av driften av Fra Fysikkens Verden. Det bør bli større grad av 
digital publisering, dette vil kunne redusere produksjonskostnader. I denne omgang 
forutsettes det at bladet fortsatt vil komme ut på papir. Funksjonen som redaksjonssekretær 
må vurderes.   

• Fra Fysikkens Verden bør videre legges om slik at bladet blir mer tilgjengelig for elever i 
videregående skole, f.eks. ved å inkludere mer småstoff, intervjuer etc, samt modernisert 
redigering. 

• Websiden bør legges om til bloggformat 
  
Sak 8. Valg 
 
Følgende valg ble gjennomført: 
 
President:   Åshild Fredriksen 
Visepresident:  Michael Kachelriess 
Vararepresentant: Arne Auen Grimenes 
 
Revisor NFS og FFV: Anne Borg 
Vararevisor FFV: Lars Erik Walle 
 
Valgkomité:  Per Osland, Steinar Stapnes og Randi Holmestad 
 
Alle ovennevnte ble valgte ved akklamasjon. 
 
 
Etter møtet ble det prisutdeling av Landrø-prisen for 2015 til Audun Theodorsen, som takket for 
prisen via Skype. 
 
 
Bergen, 19. oktober 2016 
 
 
Håvard Helstrup 
referent 


