
Referat fra styremøte i Norsk Fysisk Selskap

Dato: 03. Februar 2016 kl. 1200
Sted: Realfagsbygget, NTNU Trondheim

Tilstede:
Åshild Fredriksen, UiT 
Michael Kachelriess, NTNU 
Magnus Borstad Lilledahl, NTNU, biofysikk 
Kjartan Olafsson, UiB, rom/plasma/klima 
Håvard Helstrup, HiB, subatomær- og kjernefysikk
Børge Hamre, UiB, akustikk/optikk 
Haakon Hammarbeck, NTNU, observatør NOFFO 
Ole Meyer (sekretær), UiT

Forfall:
Jan Petter Hansen, UiB, kondenserte fasers fysikk og atomfysikk
Jon Samseth, HiOA, industri- og energifysikk 
Morten Trudeng, Asker VGS, Norsk Fysikklærerlag 
Arne Auen Grimenes, NMBU, fast vara

Sak 1/16

Statuttet til Elektrooptikk prisen ble behandlet som sirkulasjonssak.

Sak 2/16

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3/16

Referatet fra styremøte 15.desember 2015 ble godkjent.

Sak 4/16

a) President Åshild Fredriksen har ikke anledning til å reise til EPS Council meeting 1.-2.4. i 
Mulhouse i Frankrike. Visepresident Michael Kachelriess ble foreslått som representant for NFS 
der.

b) NFS har ikke nominert kandidat til eksekutivkomiteen i EPS. Presidenten sa seg fornøyd med 
arbeidet Ari Friberg har lagt ned.

c) Medlemsoversikt som er sendt til EPS ble fremlagt for styret.

d) Det ble informert om at Alex Hansen er nominert som Editor in Chief for EPJB.

Sak 5/16

Faggruppeoversikt fra NFS sine web sider ble presentert for styret. Gruppelederne ble bedt om å 
sende oppdatert informasjon innen 19.februar.
Om en eventuell nettverksgruppe i “computational physics” med observatørstatus i styret skal 
opprettes, burde det fremmes en sak til Årsmøtet.



Sak 6/16

Foreløpig regnskapsoversikt for 2015 ble presentert. NFS har gått med ca 30,000 kr i underskudd. I 
regnskapsåret 2016 skal kunnskapsdepartementet søkes om støtte til utgivelse av FFV.
Det ble diskutert hvorvidt reklameinntektene fra FFV kan økes. Det ble uttykt et ønske fra styret om
å øke antall bedriftsmedlemmer i NFS.

Sak 7/16

Det ble framlagt oversikt over tildelt støtte til faggruppene de siste årene. Observatøren fra NOFFO 
ble underrettet om at styret ønsker å få tettere kontakt med fysikkstudenter. Det ble uttrykt et ønske 
om å legge NOFFO's landskonferanse sammen med neste Fysikermøtet i Tromsø I 2018. NOFFO 
skal være representert i organisasjonskomiteen til Fysikermøtet.

Sak 8/16

Søknad om støtte på 12,000 kr til elektrooptikkmøte på Voss 13.-15.4.16 ble innvilget.

Sak 9/16

Det ble innvilget søknad om støtte til Realfagsdagene/Fysikkstudentenes Landskonferanse på 5,000 
kr. 

Sak 10/16

Styret gikk inn for å avholde årsmøte ved Schæffergården i Danmark i forbindelse med årsmøte i 
NFL.

Sak 11/16

Styret ble underrettet om prioriterte oppgaver i 2016. Følgende hovedpunkter ble drøftet:
- føre regnskapet i Matrix programmet
- gjennomføre årsmøtet
- rette fokus på rekrutteringsarbeid for å styrke økonomien til selskapet
- søke om støtte til kunnskapsdepartementet til utgivelse av FFV
- videreføre bloggen om Lysets år og implementere informasjon fra NFS webside

Det fremkom at det videre burde jobbes med å henvende seg til bedrifter angående 
bedriftsmedlemskap og eventuell reklame i FFV for å skape aktivitet og sende ut skreddersydd 
rekrutteringsbrev til PhD studenter ved Instituttene.

Styret vedtok å jobbe med årsplanen.

Sak 12/16

Statutter for Tycho Jægers pris ble tatt til etterretning. Medlemmer av utvalgskomiteen for Tycho 
Jægers pris i Elektrooptikk ble utpekt: Børge Hamre, Martin Greve, Torbjørn Skauli.
Annonsering ble godkjent med forlenget søknadsfrist i FFV.

Kommentar i ettertid (i): Ettersom det viste seg at FFV neppe er ute til 15.mars heller, ble 
opprinnelig tidsfrist 1.mars beholdt, og i stedet blir nominering til prisen avertert gjennom epost til 
medlemmer og institusjoner, samt på facebook-sidene.



Kommentar I ettertid (ii): Endelig sammensetning av utvalgskomiteen ble:
Børge Hamre, UiB
Astrid Aksnes, NTNU
Jon Kristian Hagene, Norsk Elektrooptikk

Sak 13/16

Det ble reist spørsmål om opprettelse en Biofysikk underkonto hos NFS. Biofysikk gruppen ble 
bedt om å henvende seg formelt til NFS med forespørsel. 
Tilknytning av faggruppemøtet i Biofysikk og NOFFO til Fysikermøtet ble ønsket velkommen.

Ole Meyer (sekretær),
Tromsø, den 22.februar


