Referat fra årsmøte i Seksjon for basal og klinisk farmakologi, NSFT.
Beitostølen 28. januar 2012 kl. 8:45-9:30
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Det var ingen kommentarer til møteinnkalling og dagsorden. Finn Olav Levy ble valgt til ordstyrer. Ida
Rudberg ble valgt til referent.
2. Årsberetning
Gjennomgang v/ Finn Olav Levy. Det ble presisert av hovedstyret at ved neste EPHAR-møte, som
arrangeres i Spania i juli 2012, ønsker NSFT å være representert. Medlemmer som tenker å delta på
møtet bes å kontakte styret.
3. Forslag til navneendring

Det ble votert over foreslått endring av ordlyd i §3 fra ”Selskapet har to spesialseksjoner, en
Seksjon for toksikologi og en Seksjon for basal og klinisk farmakologi.” til ”Selskapet har to
spesialseksjoner, en Seksjon for toksikologi og en Seksjon for farmakologi.” Endringen
innebærer en forenkling og harmonisering av seksjonsnavnene. Det var ingen stemmer mot
forslaget. Forslaget må vedtas i NSFTs generalforsamling.
Det ble påpekt at det er naturlig at alle medlemmer i NSFT er medlem av farmakologi- eller
toksikologiseksjonen. Det ble videre kommentert at det kan være uheldig at de to seksjonene har
generalforsamling samtidig siden noen er medlem av begge seksjonene. Dette endres imidlertid ikke,
da det er hensiktsmessig med tanke på tidsbruk.
4. Godkjenning av budsjett
Hovedstyret setter opp budsjett for seksjonen. Budsjett for 2012 har samme rammer som tidligere.
Det er budsjettert med 8000,- til kontingent i internasjonale foreninger og 10 000,- til vår- og
høstmøte. Midler til møtene går hovedsakelig til servering og eventuelt en oppmerksomhet til
foredragsholdere. Budsjettet ble godkjent uten innvendinger.
5a) Valg av nytt styre
Finn Olav Levy og Marte Handal er på valg. Ingen av de to stiller til gjenvalg. Valgkomiteen v/ Espen
Molden og Tone Westergren innstiller Elena Kvan og Kjetil Wessel Andressen. Innstilte kandidater ble
valgt ved akklamasjon. Eksterne kontaktpersoner for NSFT har sagt seg villige til å fortsette.
5b) Valg av ny valgkomite
Valgkomiteen innstiller avgåtte seksjonsstyrerepresentanter Finn Olav Levy og Marte Handal til ny
valgkomite. Ny valgkomite valgt ved akklamasjon.
6. Orienterings og diskusjonssaker
- Vårmøte 2012: Nåværende styre har ikke startet arbeid med Vårmøtet 2012. Innspill til tema
ønskes. Det påpekes at tema bør engasjere både kliniske og basale farmakologer. ”Allosterisk
modulering av reseptorer” foreslås som mulig tema. Tema ”Bivirkninger” foreslås også. Dette var et
tema som ble vurdert til Vintermøtet i år. Det nye seksjonsstyret jobber videre med vårmøtet.
- Høstmøte: Det er ikke påkrevet å arrangere høstmøte siden seksjonen ikke skal arrangere Poulssonforelesning. Hvis det skal arrangeres høstmøte må det påsees at dette ikke skjer samtidig som
seksjon for toksikologi arrangerer høstmøte.
- Innspill vedrørende neste vintermøte: Programmet settes i hovedsak sammen av hovedstyret, men
2-3 sesjoner med farmakologi foreslås av seksjonen. Tema som ble foreslått var ABC-transportører
eller presentasjon av legemiddelfirmaer, for eksempel små, eksperimentelle legemiddelfirmaer som
har etablert seg de siste årene.

- EPHAR: EPHAR ønsker å bli bedre kjent og har derfor lyst ut midler til EPHAR-forelesninger, EPHARsymposier og EPHAR-kurs. Som medlem i EPHAR kan NSFT søke støtte for å arrangere
forelesninger/symposier/ kursrettede aktiviteter (inntil 1000 Euro for forelesninger og inntil 5000
Euro for symposier og kurs). Søknadsfrist er 31.desember hvert år for aktiviteter som finner sted
innen februar et drøyt år etter. For NSFT kan det være aktuelt å søke støtte for eksempel til
foredragsholdere på et Vårmøte. Det kreves imidlertid planlegging over en valgperiode for å
gjennomføre dette.
7. Eventuelt.
Det var ingen innmeldte eventuelt-saker.
Det ble etterspurt synspunkter på årets vintermøte. Det fremkom at det har falt mange positive
kommentarer og at deltakelsen har tatt seg opp. Det har vært tett program med mange foredrag og
postere, og det har vært god oppslutning om symposiene.
12. februar 2012, Ida Rudberg

