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Årsberetning 2012
1. Styrets sammensetning
Generalforsamlingen i NSFT ble holdt 28. januar 2012 på Radisson BLU Resort Beitostølen i
forbindelse med NSFTs Vintermøte.
Etter valg på generalforsamlingen har styrets sammensetning vært som følger:
- Leder: Dagny Sandnes (2011-2013)
- Sekretær: Sara Bremer (2012-2014)
- Kasserer: Nils Tore Vethe (2011-2013)
- Styremedlem: Vibeke Thrane (2012-2014)
Vararepresentanter:
- Knut Erik Tollefsen (2011-2013)
- Jannike Mørch Andersen (2012-2014)
- Aina Westrheim Ravna (2012-2014)
Seksjonene har utpekt følgende representanter til styret:
- Toksikologi: Jørn A. Holme
- Farmakologi: Kjetil Wessel Andressen
Representant for industrien:
- Benedikte Thunes Akre
Valgkomité for 2013:
- Laila Sortvik Nilssen (2011-2013)
- Gro Havnen (2011-2013)
- Hedvig Nordeng (2012-2014)
- André Gottås (2012-2014)
Per Trygve Normann er revisor for selskapet i perioden 2011-2013.

2. Styrets arbeid
Det har vært avholdt 9 møter i hovedstyret. Deler av styrets arbeid har vært utført via e-post.
Styret har i perioden jobbet med:
- Organisering av NSFTs faglige virksomhet (Vår-, Høst- og Vintermøte)
- Planlegging og organisering av utdeling av Poulssonprisen
- Organisering av styrets arbeid og møter
- Etablering av nytt system for utsendelse av nyhetsbrev/e-post (MailChimp)
- Innhente tilbud for oppdatering av NSFTs nettsider
- Rekruttering av nye medlemmer
- Oppdatering av medlemsregister
- Eurotox-registreringer
- Finansiering av Selskapets aktiviteter
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3. Økonomi
Økonomien til NSFT vurderes som tilfredsstillende. Vintermøtet 2012 gikk med overskudd og kr
15000,- er satt av til reisestipend for studenter som presenterer poster eller fritt foredrag på
Vintermøtet 2013.
Styret har valgt å opprettholde deltakeravgiften for Vintermøtet 2013. Det foreslås at deltakeravgiften
fra og med neste års Vintermøte heves med kr 100,- for ”ikke-medlemmer” samtidig som den
reduserte deltakeravgiften for medlemmer (m/betalt kontingent) forblir uendret.
Medlemskontingenter for vanlige medlemmer og studentmedlemmer opprettholdes for 2013.
Det foreslås at kontingenten for bedriftsmedlemmer økes til kr 3500,-.
Leverandøren av NSFTs nettsider, Netlab, anbefaler sterkt at publiseringsløsningen for nettsidene
oppgraderes. Funksjonaliteten av den eksisterende løsningen har blitt dårligere og systemet har en del
begrensninger bl.a. i forhold til påmeldings- og betalingsløsning for Vintermøtet. Kostnader for å gjøre
nødvendige oppgraderinger er estimert til minst kr 35000,-. Rekruttering/oppdatering av
bedriftsmedlemmer kan gi økte inntekter (se også pkt. 5 Medlemmer). Styret vil vurdere finansiering
og gjennomføring av evt. oppgradering av nettsidene.

4. Faglig virksomhet
Vintermøtet
Vintermøtet 2012 ble holdt på Radisson Blu Resort Beitostølen 26.-29. januar. Det var påmeldt 149
deltakere (ledsagere og barn ikke inkludert) og det var 28 inviterte foredragsholdere fordelt på 7
symposier. Symposiene hadde følgende hovedtema:
- Vitamin D – nivåforskjeller og konsekvenser
- Systembiologi og matematisk modellering – egnede verktøy i farmakologi og toksikologi?
- Rusmiddelbruk – effekter og konsekvenser
- Organiske forbindelser: Fra molekylære til globale betraktninger
- Reseptregisteret: Ny kunnskap om nasjonal opioidbruk
- Toksiske effekter på immunsystemet: Sammenheng mellom sykdom og eksponering?
- Serumkonsentrasjonsmålinger i klinikk og forskning
Tema for kveldsnytt var: ”Ghostwriting, gjesteforfatterskap og interessekonflikt” ved professor
Åsmund Reikvam, UiO.
Til sammen var det meldt inn 29 frie foredrag og 33 postere fordelt på basal farmakologi, klinisk
farmakologi, økotoksikologi og toksikologi.

Vårmøte i toksikologi
Seksjon for toksikologi arrangerte 7. juni et symposium med tema ”Årsaker til kreft”.

Høstmøte i farmakologi
Seksjon for farmakologi arrangerte 26. september symposiet ”Legemiddelbivirkninger: overraskende
eller forutsigbare”.

Høstmøte i toksikologi
Seksjon for toksikologi arrangerte i samarbeid med Forbrukerrådet, Polyteknisk forening og
Bioteknologinemda møtet ”Sprøytemidler – venn eller fiende?” 27. september i Håndverkeren, Oslo.

Poulsson-forelesningen
Poulsson-medaljen for 2012 ble delt ut innen toksikologi og ble tildelt Dr. Franz Oesch fra
Universitetet i Mainz. Medaljeoverrekkelsen ble fulgt av forelesningen ”Practical significance of the
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study of mechanisms in toxicology” ved Dr. Oesch og et seminar om ”Mechanisms in toxicology” den
6. september, Folkehelseinstituttet i Oslo.

5. Medlemmer
Selskapet har 357 medlemmer (per 01.01.2013). Av disse har 92 medlemmer oppgitt tilhørighet til
farmakologiseksjonen, 156 til toksikologiseksjonen og 61 medlemmer har tilhørighet til begge
seksjonene.
Vi har registrert funksjonelle e-postadresser for 330 av medlemmene. Det nye systemet for utsendelse
av e-post (MailChimp) gir mulighet for at medlemmer selv kan sjekke hvilke opplysninger som er
registrert og evt. redigere kontaktinfo.
Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent. Ved utgangen av 2012
hadde 52 % av medlemmene betalt medlemskontingenten for 2012. Større forskjell i deltakeravgift for
Vintermøtet for medlemmer vs. ikke-medlemmer (jf. pkt. 3 Økonomi) gjør at det i større grad vil
lønne seg å ha betalt medlemskontingenten ved deltakelse på møtet. Det nye systemet for utsendelse
av e-post varsler om evt. ikke-funksjonelle e-postadresser og har bidratt til at en større andel av
medlemmene mottar nyhetsbrev og påminnelser om betaling av kontingent.
Ingen av bedriftene som er registrert som medlem i NSFT har betalt kontingenten for 2012. Styret
jobber med å oppdatere informasjonen om kontaktpersoner for bedriftene og styret vil sende
forespørsel om medlemskap til relevante bedrifter på nytt (se også pkt. 3 Økonomi).

6. Toksikologen
Medlemsbladet ”Toksikologen” har blitt sendt ut (elektronisk versjon) til samtlige medlemmer i mars
(nr. 1), juni (nr. 2) og desember (nr. 3). Lenker til bladet har også blitt publisert på NSFTs nettsider og
NSFTs facebook-side.

7. Registreringsordningen for Eurotox-godkjente toksikologer
Registreringsordningen er underlagt NSFT og er administrert gjennom en nasjonal
godkjenningskomité. Komitéen har bestått av Anna Mehl (leder), Christine Bjørge, Åse Krøkje, Ketil
Hylland, Hubert Dirven, Steinar Øvrebø, Espen Mariussen, Hege Stubberud og Birgitte Lindeman.
Mer informasjon om ordningen finnes på NSFTs nettsider: http://www.nsft.net/sider/tekst.asp?side=121
Styret for 2012 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet.
Oslo, januar 2013
Dagny Sandnes (leder)
Sara Bremer (sekretær)
Nils Tore Vethe (kasserer)
Kjetil Wessel Andressen (leder, Seksjon for farmakologi)
Jørn A. Holme (leder, seksjon for toksikologi)
Vibeke Thrane (styremedlem)
Benedikte Thunes Akre (industrirepresentant)
Knut Erik Tollefsen (vara)
Jannike Mørch Andersen (vara)
Aina Westrheim Ravna (vara)
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Innkalling til generalforsamling i NSFT
Beitostølen, 26. januar 2013, kl 09.30

Dagsorden:

