Referat årsmøte i seksjon for toksikologi, NSFT
Beitostølen, 26. Januar 2019, kl. 09.00-09.30

1. Deltakere på møtet
Hubert Dirven
Jan Tore Samuelsen
Jason Matthews
Anders Goksøyr
Birgitte Lyrån
Vidar Berg
Odd André Karlsen
Ketil Hylland
Merete Grung
2. Konstituering av årsmøtet
a) Møteinnkalling og dagsorden
-Møteinnkalling og dagorden godkjennes
b) Valg av ordstyrer og referent
-Hubert Dirven ble valgt til ordstyrer, mens Vidar Berg ble valgt til referent for årsmøtet
2. Årsberetning for toksikologiseksjonen 2018
Årsberetningen for toksikologiseksjonen 2018 ble gjennomgått av styreleder Hubert Dirven. Av
de viktigste aktiviteter i 2018 kan nevnes:
- Organisering av seksjonens faglige virksomhet (vår-, høst- og vintermøter)
- Organisering av Poulsson-pris og seminar
- Organisering av pris for beste publikasjon
- Rekruttering og utdanning av toksikologer (inkludert støtte til Fagrådet for humantoksikologi)
- Utgivelse av seksjonens tidsskrift "Toksikologen"
- Formidling av informasjon på NSFTs nettsider og i nyhetsbrev
- Europeisk registrert toksikolog (ERT)-registreringer
- Hubert Dirven deltok i Eurotox business council meeting i Brussels (september 2018)
Av de punktene som ble diskutert, var at det ikke er mulig for økotoksikologer å bli nominert til
Poulsson-prisen og at forslaget til generalforsamlingen er å etablere en egen pris.
Framtiden til «Toksikologen» ble også diskutert. Problemet er at det har vært vanskelig å få
noen som er interessert i å arbeide tilstrekkelig med publikasjonen til at den kommer ut et
rimelig antall nummer. Det ble diskutert mulighetene for å organisere dette
informasjonsarbeidet som en blogg eller lignende.

Europeisk registrerte toksikologer (ERT)- komiteen.
Det ble her diskutert hvorvidt retningslinjene er for snevre, fordi det er en del søkere som har
en faglig solid bakgrunn, men som ikke oppfyller alle formelle krav. Problemet er at dette er
krav som er satt i et internasjonalt samarbeid, og at Norge ikke står helt fritt i å vurdere
retningslinjene med tanke på endringer.
Det ble også pekt på at ERT- komiteen må avklare hva som skal slettes/oppbevares av data sett
i lys av de nye personvernskravene.
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
Valgkomiteens medlemmer for 2018-2019 har vært: Shan Zienolddiny, Yke J. Arnoldussen og
Gunnar Sundstøl Eriksen
Nåværende Styret for Toks seksjonen består av følgene personer:
12345678-

Leder - Hubert Dirven (2018-2019) – FHI, Oslo
Merete Grung (2018-2019) – NIVA/UiO, Oslo
Dag Marcus Eide (2018-2019) – FHI, Oslo
Odd Andre Karlsen (2018-2019) – UiB, Bergen
Marit Nøst Hegseth (2017-2019)- UiT, Tromsø
Nina Landvik (2018-2020) – Miljødirektoratet , Oslo
Pål Amdal Magnusson (2018-2020)- Miljødirektoratet, Oslo
Vidar Berg-vara medlem (2018-2020)- NMBU, Oslo

Valgkomiteens innstilling for nytt styre i Toks seksjonen er følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leder – Jason Mathew (2019-2021) – UiO, Oslo
Vibeke Ansteinsson, (2019-2021)- TKØ, Oslo,
Anita Solhaug, (2019-2021)- VI, Oslo,
Odd Andre Karlsen (2019-2020) – UiB, Bergen
Marit Nøst Hegseth (2019-2020)- UNN/UiT, Tromsø
Nina Landvik (2018-2020- ikke på valg) – Miljødirektoratet, Oslo
Pål Amdal Magnusson (2018-2020- ikke på valg)- Miljødirektoratet, Oslo
Solveig Føreland, varamedlem, (2019-2021)- UNN, Tromsø
Dag Markus Eide (2019-2021) – FHI, Oslo

10. Vidar Berg, vara medlem (2018-2020)- NMBU, Oslo

Innstillingen ble vedtatt

c) Ny valgkomité
Shan Zienolddiny. Merete Grung og Hubert Dirven

5. Møter 2019 – nye forslag og videreføring av idéer
a) Vår og høstmøte 2019
b) Innspill til vintermøtet 2019
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. Flere har meldt interesse for et Nordisk
utdanningsinitiativ som koordineres av Ian Cotgreave (Sweden). En infrastruktursøknad med
satsing på in vitro toksikologi har blitt send til NFR.

