Referat fra årsmøte i seksjonen for toksikologi
NSFT
Beitostølen, 25. januar 2020, kl.9:00-9:30
Fremmøte: 7 deltakere

Saksliste
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent
b. Valg av ordstyrer og referent
Jason Matthews (UiO) ble valgt til ordstyrer og Johanna Samulin Erdem (Stami) ble
valgt som referent

2. Årsberetning for toksikologiseksjonen 2019
Styreleder Jason Matthews (UiO) la frem årsberetningen fra styret.

3. Valg
a. Valg av styremedlem
- Jason Matthews (UiO) – (leder) ikke på valg
- Vibeke Ansteinsson (TKØ) – ikke på valg
- Anita Solhaug (VI) – ikke på valg
- Dag Markus Eide (FHI) – ikke på valg
- Odd Andre Karlsen (UiB) – gjenvalgt (2020-2022)
- Marie Dahlberg Persson (Milj.Dir) – valgt (2020-2022)
- Johanna Samulin Erdem (Stami) – valgt (2020-2022)

Varamedlem:
- Solveig Føreland (UNN) – ikke på valg

4. Etablering av ærespris (Poulssen-pris) for Økotoksikologer
Styret skal i 2020 arbeide videre med å få på plass et pris for enestående bidrag til Økotoksikologisk
forskning.

5. Toksikologen – toksikologiseksjonens fagtidsskrift
Styret skal i 2020 arbeide med å gjenopprette Toksikologen i form av elektronisk tidsskrift eller blog.
Forslag til editor etterspørres.

6. Møter 2020
a. Vårmøtet – Styret foreslår NETS 2020 som vårmøte. Møtet holdes i Bergen den 23-24. april
2020. «NETS2020 (Norwegian Environmental Toxicology Symposium 2020)» vil sponsre
studentdeltagelse med 5000,-. Oppfordres til deltagelse i student workshop den 22. april i
forkant av møtet.
Høstmøtet foreslås å holdes i Osloregionen. Forslag til tema etterspørres. Et forslag om TiO2
som en aktuell problemstilling fremlegges. Styret vil se på alle innkomne forslag.
b. Vintermøtet 2021
Oppfordres til innspill. Foreslås en fellesøkt med farmakologisk seksjon kring temaet: «The
aryl hydrocarbon receptor from toxicity to a novel therapeutic target for human diseases.»

7. Eventuelt
Innspill på at dato på neste Vintermøte bør settes slik at det ikke overlapper med Kjemikaliedagene.

Møtet avsluttes kl 9:30.
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