Referat fra årsmøte i toksikologiseksjonen i NSFT
Beitostølen 28. januar 2012, kl. 09:00
Det møtte 9 medlemmer (inkludert styret) på årsmøtet.
Saker:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
b. Jørn Holme ble valgt til ordstyrer og Christine Instanes til referent.
2. Årsberetningen for toksikologiseksjonen 2011 ble lest opp av Jørn Holme. Noen trykkfeil i
Årsberetningen ble påpekt (Ketil Hylland, Høstmøte 27.10.2011).
Kommentarer til Årsberetningen: Det var få som stilte opp på soppturen i år (< 10). Lite folk stilte
opp i 2010 også. Videreføring av soppturen diskuteres derfor i toksikologiseksjonen. Videre kom
det opp ønske om at fagmøter holdes på ulike institusjoner. Mange av møtene har vært avholdt på
FHI grunnet praktiske årsaker. Det ble foreslått at man kan skaffe kontaktperson på de aktuelle
møtestedene, som kan booke rom og bestille mat etc. Noen har hatt problemer med å lese
Toksikologen. Det ble foreslått at man sender en veiledning til medlemmene.

3. Valg av nytt styre i
a. Toksikologiseksjonen:
Leder: Jørn Holme (Folkehelseinstituttet) (valgt til 2013).
Nye styremedlemmer: Tor Fredrik Holt (UiO) (gjenvalg), Helge Johnsen

(STAMI) (gjenvalg), Tim Hofer (FHI), Sara Leeves (Mattilsynet) (valgt til
2014).
Sittende styremedlemmer: Solveig Aamodt (Klif) og Oddvar Myhre (FFI) (valgt til
2013).
Medlemmer som går ut av styret: Christine Instanes, Heidi Uppstad
b. Nye redaksjonsmedlemmer til toksikologen er: Paulien Jakobie Mulder (Mattilsynet).
Sittende medlemmer: Camilla Svendsen (FHI), Hildegunn Dahl (FHI), David Eidsvoll
(UiO), Marianne Brattås (UiB), Sverre Langgård, Anders Thormodsæter og Jørgen
Stenersen (UiO) blir med videre.
c. Ny valgkomité blir: Christine Instanes, Johan Øvrevik og Roger Holten.
d. Komiteen for registrering av Eurotox-godkjente toksikologer:
Gjenvalg av følgende medlemmer: Åse Krøkje (NTNU), Ketil Hylland (UiO/NIVA)
og Hubert Dirven (Clavis pharma).
Sittende medlemmer: Anna Mehl (leder) (Mattilsynet), Hege Stubberud (Xstrata
Nickelverk A/S), Birgitte Lindemann (FHI), Christine Bjørge (Klif), Steinar

Øvrebø (STAMI), Espen Mariussen (FFI)
4. Møter 2012: Det ble oppfordret til å lage møter i forbindelse med besøk av utenlandske
forskere. Poulsen-prisen i toksikologi 2012 skal gå til en humantoksikolog. Prisen skal
fortrinnsvis gå til en utenlandsk toksikolog.

5. Eventuelt; Iløpet av møte fikk vi inn forslag til temaer for neste års vintermøte. Begge
temaene: reproduksjonstoksikologi og blandings eksponering kan fint passe som felles
symposium med farmakologene. Kriterier for hormonhermere utarbeides i 2012 i EU og ville
derfor være interessant for mange innen regulatorisk toksikologi.

