Referat fra Årsmøtet i Seksjon for toksikologi, NSFT, Beitostølen
30/01-2016
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
b. Formannen, Shanbeh Zienolddiny ble valgt til ordstyrer og Mariell Negård som referent.
2. Årsberetning
a. Beretningen ble gjennomgått av formannen.
 Kommentarer: Vårmøtet NOU2010:9 – Et Norge uten miljøgifter,
markedsføringen av møtet kom for sent i gang. Formidle fremtidige møter til
andre enn de som automatisk får mail om møtene. Vi må diskutere hvilke
kanaler vi kan bruke i framtiden. Møtene er dyre, finne muligheter for hvordan
hver enkelt kan bidra. Det har vært vanlig at verts institusjoner har bidratt med
servering.
3. Godkjenning av budsjett for seksjon for toksikolog
a. Regnskapet for seksjonen har i 2015 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT
som helhet. For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap.
4. Valg
a. Følgende trådte ut av styret:
 Leder - Shanbeh Zienolddiny (2014-2016) - STAMI, Oslo
 Trond Brattelid (2013-2016) - NIFES, Bergen
 Jan Ludvig Lyche (2014-2016) - NMBU, Oslo
 Sara Leeves, (gjenvalgt til 2016) - Mattilsynet, Ås
 Tim Hofer, (gjenvalgt til 2016) - FHI, Oslo
Nytt styre:
 Leder - Hubert Dirven (2016-2018) – FHI, Oslo – inn i styret
 Merete Grung (2016-2018) – NIVA/UiO, Oslo - inn i styret
 Dag Marcus Eide (2016-2018) – FHI, Oslo - inn i styret
 Yke Arnoldussen (2016-2018) – STAMI, Oslo - inn i styret
 Gry Koller (2015-2017) - Arbeidstilsynet, Oslo
 Gunnar Sundstøl Eriksen (2015-2017) - VI, Oslo
 Odd Andre Karlsen (2016-2018) - UiB
 Vara medlemmer
- Nina Landvik (2016-2018) – Miljødirektoratet
- Vidar Berg (2016-2018) - NMBU
 Kommentarer: Det hadde blitt foreslått to varamedlemmer fra NMBU. Årsmøtet
vedtok å ta inn kun 1 som vara-medlem siden begge to er fra samme institusjon.
b. Kontaktmedlemmer: Åse Krøkje (Trondheim), Eldbjørg S. Heimstad (Tromsø), Hege
Stubberud (Glencore Nikkelverk, Kristiansand)
 Kommentar: Det er unødvendig med et kontaktmedlem hvis stedet er
representert i styret.

c. Toksikologen: Redaksjonen i toksikologen 2015 besto av: Mariell Negård (redaktør), Elise
Skottene, Audun Storset og Ola Tilset.
d. ERT-komiteen: ERT-komiteen består. Følgende ble gjenvalgt for en ny periode: Christine
Bjørge, Espen Mariussen og Elise Rundén-Pransom velges for perioden 2016-2018
e. Valgkomiteen 2015-2016: Oddvar Myhre, Ingrid Aarre Daae. Ny valgkomite 2016-2017:
Shanbeh Zienolddiny, Trond Brattelid og Sara Leeves.

5. Møter 2016 – nye forslag og videreføring av ideer.
a. Vår - og høstmøte 2016
 Forslag: lage et høstmøte rundt temaet nevrotoksikologi.
b. Innspill til vintermøte 2017: Ingen
6. Eventuelt: Ingen

Det gamle styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til!

Møtet ble hevet.

