Referat årsmøte i seksjon for toksikologi, NSFT
Beitostølen, 27. Januar 2018, 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 2017
Årsberetningen for toksikologiseksjonen 2017 gjennomgås av styreleder Hubert Dirven.
Nytt fra tidligere år er det at vinnerne av pris for beste poster og beste foredrag ved
vintermøtet 2017 også inkluderes i årsberetningen.
Det er forøvrig ingen kommentarer til årsberetningen for 2017.
3. Godkjenning av budsjett for seksjon for toksikologi
Budsjettet for seksjon for toksikologi ble gjennomgått på generalforsamlingen i NSFT
som ble holdt i etterkant av årsmøtet for seksjon for toksikologi.
4. Valg
a) Nytt styre i toksikologiseksjonen
Yke Arnoldusen og Gunnar Sundstøl Eriksen går ut av styret i toksikologiseksjonen etter
2017. Valgkomitéens (Shan Zienolddiny, Marianne van der Hagen) innstilling for styret i
toksikologiseksjonen 2018 er som følger:
Hubert Dirven, Merete Grung, Dag Markus Eide, Odd André Karlsen, Marit N. Hegseth,
Nina Landvik, Pål Amdal Magnusson og Vidar Berg (vara).
Valgkomitéens innstilling for styret ble vedtatt og utgjør følgende personer i oppgitte
periode:
Hubert Dirven (styreleder, (2018-2019))
Merete Grung (styremedlem, (2018-2019)
Dag Markus Eide (styremedlem, 2018-2019)
Odd André Karlsen (styremedlem, 2018-2019)
Marit N. Hegseth (styremedlem, 2017-2019)
Nina Landvik (styremedlem, 2018-2020)
Pål Amdal Magnusson (styremedlem, 2018-2020)
Vidar Berg (vara, 2018-2020)
b) Ny valgkomité

Ny valgkomité for styret i toksikologiseksjonen 2019 inkluderer foreløpig Shan
Zienolddiny , Gunnar Sundstøl Eriksen og Yke Arnoldusen.
5. Møter 2018 – nye forslag og videreføring av idéer
a) Vår og høstmøte 2018
Vårmøtet for 2018 er satt til 19. April. Temaet for møtet vil være glyfosat og neo
nicotinider, koblet opp mot blant annet effekter på og adferd av nytteinsekter (bier).
Høstmøtet 2018 vil romme utdeling av Poulsen prisen (nominasjoner ønskes). Øvrig
innhold på høstmøtet vil være knyttet opp til naturlige temaer omkring prisvinners
fagfelt.
b) Innspill til vintermøtet 2019
Det ble lansert et forslag om en sesjon omkring ny kunnskap om miljø og helseaspekter
av bruk av nanopartikler.
6. Eventuelt
a) Fagrådet for humantoksikologi/utvanning av toksikologer
Det er fremdeles en stor bekymring rundt utdanningssituasjonen innen toksikologi,
spesielt humantoksikologi, da denne utdanningen har blitt kraftig svekket de siste årene.
Finansieringssituasjonen for humantoksikologisk forskning er også svært begrenset, og
det er vanskelig å få prosjektfinansiering gjennom NFR. Det er en intensjon om å ta opp
dette direkte med NFR.
Vi må øke synligheten av toksikologi på Norge. Innspill tas gjerne imot.
b) Behov for toksikologer de neste 5 år
NFR som ønsker en spesifisering på antall toksikologer det er behov for å utdanne de
neste 5 år. En tilbakemelding på dette er fremdeles under bearbeiding.

