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Referat fra årsmøte i Norsk Fysisk Selskap tirsdag 8. august 2017 kl. 1600. 

 

Selskapets president Åshild Fredriksen ønsket velkommen og satte møtet. 

Sak 1. Valg av møteleder og referent  

Åshild Fredriksen ble foreslått som møteleder og Kjartan Olafsson som referent.  

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Sak 3. Årsberetning 

Hovedtrekkene i årsberetningen ble gjennomgått av presidenten. Til tross for 
positiv balanse mellom inn- og utmeldinger er det likevel nedgang i 
medlemstallet. Dette skyldes at medlemmer som ikke har respondert på gjentatte 
purringer og ikke betalt de to siste års kontingent er blitt kategorisert som ikke 
aktive. FFV har fått ny layout og utgivelsen er digitalisert. Redaksjonssekretær 
Karl Måseide avsluttet sitt arbeid for bladet etter 25 års innsats og presidenten 
takket for det store arbeidet han har nedlagt for FFV. Maria Hammerstrøm er ny 
redaksjonssekretær. Arbeidet med skanning av tidligere årganger fortsetter. 
Årsmøtet takker redaksjonen i FFV for innsatsen. 

Rekordmange skoleelever (1097) deltok i første runde av Fysikkolympiaden 
høsten 2016.  

Aktiviteten i faggruppene ble gjennomgått. 

Martin Landrøs pris for fremragende masteroppgave i fysikk 2015 ble delt ut til 
Audun Theodorsen. Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi 2016 gikk til Therese 
Renstrøm. 

Alex Hansen er visepresident i IUPAP, Jan Petter Hansen er medlem i kommisjon 
C15 og Michael Kachelriess av kommisjon C4. Jon Samseth er IUPAPs 
representant i SCOPE, der han er president. 

Facebook-siden for NFS får stadig flere «likes». Det arbeides med å legge til rette 
for en Wordpress-blogg for å forenkle oppdatering av informasjon på web. 

Årsberetningen ble godkjent. 

Sak 4. Regnskap 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått. Endring i total egenkapital (NFS, 
Fysikklærerforeningen og Fysikk-OL) er kr. -4 160,30. Endring i FFVs egenkapital 
er kr. -3 692,57. Det er tegnet ny fastrenteavtale med DNB. 

Regnskapet ble godkjent 
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Sak 5. Budsjett 

Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt.  

Sak 6. Innkomne forslag 

Fra styret forelå følgende forslag: 

«Styret gis fullmakt til å justere abonnementsdelen av medlemskontingenten for 
FFV til en størrelse som samsvarer med reelle kostnader ved utgivelse av bladet». 

Forslaget ble vedtatt. 

Sak 7. Årsplan 

Det arbeides videre med blant annet følgende: 

o Mer aktiv medlemsverving 
o Websiden legges over på en bloggside for å forenkle oppdateringer – 

Maria Hammerstrøm har tatt fatt på saken 
o Koordinering med Fysikkrådet 
o Satsingsområde de to neste årene: Å arrangere et godt fysikermøte om to 

år. 

Sak 8. Utnevning av æresmedlemmer 

Carl Angell tildeles æresmedlemskap i Norsk Fysisk Selskap for sin mangeårige 
innsats for å utvikle kunnskap i fysikkdidaktikk. Dessuten har han lagt ned 
omfattende innsats for Fysikkolympiaden. Han var sentral i etableringen av 
Norsk fysikklærerforening og siden 1990-tallet har han gjort en stor jobb med 
organiseringen av landskonferansen for fysikkundervisning. 

Per Christian Hemmer tildeles æresmedlemskap i Norsk Fysisk Selskap for sin 
omfattende innsats for norsk fysikk. Hemmer har skrevet en rekke lærebøker i 
fysikk som har hatt stor betydning for fysikkudanningen ved norske 
universiteter. Han var fast medlem av redaksjonskomiteen for FFV i 30 år der han 
blant annet var ansvarlig for spalten [Fysikk]Trim. 

Sak 9. Valg 

Noen av faggruppene har foretatt valg av nytt styre og disse vil bli innrapportert 
til selskapets styre. 

Følgende valg ble gjennomført ved akklamasjon: 

President: Asle Sudbø, NTNU (ny) 

Visepresident: Sunniva Siem, UiO (ny) 

Vararepresentant til styret: Arne Auen Grimenes, NMBU (gjenvalg) 

 



3 
 

Revisor for NFS og FFV: Anne Borg, NTNU (gjenvalg) 

Vararevisor for NFS og FFV: Lars Erik Walle, SINTEF (gjenvalg) 

 
Valgkomité:  

o Randi Holmestad, NTNU (gjenvalg) 
o Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, UiO (ny) 
o Kjartan Olafsson, UiB (ny) 

 

Presidenten rettet stor takk til alle som har arbeidet for NFS i året som har gått. 

Michael Kachelriess takket avtroppende president Åshild Fredriksen for stor innsats for 
NFS. 


