Referat årsmøte i seksjon for toksikologi, NSFT
Beitostølen, 28. Januar 2017, kl. 09.00-09.30
1. Konstituering av årsmøtet
a) Møteinnkalling og dagsorden
-Møteinnkalling og dagorden godkjennes
b) Valg av ordstyrer og referent
-Hubert Dirven velges til ordstyrer, mens Odd André Karlsen velges til referent for
årsmøtet
2. Årsberetning for toksikologiseksjonen 2016
Årsberetningen for toksikologiseksjonen 2016 gjennomgås av styreleder Hubert Dirven.
Det er forøvrig ingen kommentarer til årsberetningen for 2016.
3. Godkjenning av budsjett for seksjon for toksikologi
Budsjettet ble gjennomgått på generalforsamlingen i NSFT som ble holdt i etterkant av
årsmøtet for seksjon for toksikologi.
4. Valg
a) Valg av nytt styre i toksikologiseksjonen
-To plasser i styret for toksikologiseksjonen står til valg da perioden for Gry Koller
og Gunnar Eriksen utløper i 2017. Gunnar Eriksen stiller som kandidat for et
påfølgende år som styremedlem, mens Marit Nøst Hegseth stiller som kandidat
nummer to.
b) Ny valgkommité
-Valgkommitéen for 2016-2017 har bestått av Shan Zienolddiny, Trond Bratteli og
Sara Leeves. Valgkommitéen for 2017-2018 oppnevnes foreløpig til å bestå av Shan
Zienolddiny. Andre medlemmer i valgkomitéen må rekrutteres. Avtroppende
styremedlem Gry Koller foreslås som en potensiell kandidat, men hun var ikke
tilstede for å eventuelt akseptere eller avslå den nominasjonen.
5. Orienterings og diskusjonssaker
a) Vår- og høstmøte 2017
-Hubert Dirven orienterer om at vårmøtet for 2017 vil omfatte utdeling av BCPT prisen til Jan Alexander (FHI). Programmet for øvrig har blitt lagt ut på NSFT sine
nettsider.
-Angående høstmøtet 2017 foreslår Hubert Dirven at temaer omkring NFR
prosjektene dCod 1.0/iCod 2.0 kan være interessante. Da disse prosjektene
fremdeles er i relativt tidlige faser i sine prosjektperioder, forslås det at denne
tematikken heller kan være aktuelt for høstmøtet 2018. Mikroplast foreslås i stedet
som et mulig tema for høstmøtet 2017. Mikroplast-problematikken er for tiden

svært aktuelt innen økotoksikologi og bør fange bred interesse. Merete Grung følger
opp tema.
b) Innspill til vintermøtet 2018
- Anders Goksøyr og flere andre fremmet et forslag om å forandre ressursbruken på
inviterte foredragsholdere til vintermøtet 2018. Fremfor å bruke midler på å invitere
4 foredragsholdere, foreslås det heller å invitere en anerkjent forsker/foreleser til å
innlede symposium, for så velge de resterende presentasjonene fra egnete innsendte
bidrag til ”frie-foredrag”. I tillegg til å redusere midlene som brukes på inviterte
forelesere vil dette samtidig kunne muliggjøre at flere, inkludert unge-forskere/PhDstudenter, får sjansen til å presentere sine arbeid på NSFT sitt vintermøte.
Vintermøte er nettopp en god arena for PhD-studenter til å presentere fra eget
arbeid. For å få plass til flere foredragsholdere foreslås det også å justere
presentasjonstiden fra 30 til 20 minutter.
-Det påpekes at audio/video-utstyret i Beitohallen ikke er av tilstrekkelig kvalitet.
Jan Tore Samuelsen skal ta dette opp med Beitostølen høyfjellshotell.
- Hubert lanserer Alan Boobis som potensiell invitert foredragsholder til
vintermøtet 2018. Shan Zienolddiny lanserer Flemming Cassee som mulig kandidat
for fremtidige vintermøter.
- For å synliggjøre norsk toksikologisk forskning oppfordres norske
toksikologimiljøer spille inn temaer for symposier til Eurotox. Dette kan skje via
NSFT.
6. Eventuelt
a) Fagrådet for humantoksikologi/utdanning av toksikologer
- Dette er orientert om tidligere og diskuteres ikke ytterligere på årsmøtet.
b) Behov for toksikologer de neste 5 år
- Hubert Dirven har vært i kontakt med NFR som ønsker en spesifisering på antall
toksikologer det er behov for å utdanne de neste 10 år. Det er ønskelig med
tilbakemeldinger og forslag for å få en oversikt over dette. Shan Zienolddiny
spesifiserer behovet for toksikologer både i bedrifter, tilsynsmyndigheter, og som
yrkeshygenikere, samt viktigheten for å sikre utdanningen av humantoksikologer
(eks. professorat, UiO). Ifølge Shan Zienolddiny har Eurotox tidligere gjort en
tilsvarende analyse for behov av toksikologer som kan sees nærmere på.
-Det foreslås også å få tilbakemeldinger fra mottakere av brevet ”Utdanning av
eksperter for vurdering av helseskadelige effekter av miljøgifter og kjemikalier er i
fare” fra NSFT for å få en bedre oversikt over behovet for toksikologer fremover.

