Referat fra årsmøte i Seksjon for farmakologi, NSFT
Digitalt møte (Zoom), 28. januar 2021, kl. 15.30-16.00

Deltagere: 15

Saker:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent
b. Jenny Lund ble valgt til ordstyrer og Kristine Hole til referent.
2. Årsberetning for farmakologiseksjonen 2020 ble gjennomgått og godkjent.
a. Vintermøtet 2020 gjennomført
b. Vårmøtet ble avlyst
c. Poulsson-prisen innen klinisk farmakologi gikk til prof. Teun van Gelder, Leiden
Univsersity Medical Center, Nederland. Utdeling og seminar er utsatt til høst 2021.
d. Publikasjonspris for 2020 er utsatt til vår 2021.
3. Seksjonen har ikke noe separat budsjett eller regnskap. Det vises til gjennomgang av
økonomien på generalforsamlingen i NSFT.
4. Valg: Valgkomiteen ved Ida Robertsen presenterte forslag til kandidater til nytt styre i
farmakologiseksjonen.
a. Nytt styre i farmakologiseksjonen
Jenny Lund, Erlend Johannesen Egeland og Marianne Kristiansen Kringen stiller til
gjenvalg og velges inn for en toårs periode.
Ingunn Tveteraas går av.
Ngoc Nguyen Lunde (FAI, UiO) ble valgt inn som styremedlem for en toårs periode.
b. Ny valgkomité
Ida Robertsen og Lise Roman Moltzau velges for en ny toårs periode
Ingunn Tveteraas går inn i valgkomiteen for en toårs periode
5. Orienterings- og diskusjonssaker
a. Vårmøte 2021
- Vårmøte arrangeres sammen med toksikologiseksjonen
- Her blir det utdeling av publikasjonsprisene 2020, og det planlegges
foredrag av prisvinnerne
- Forslag til tema for andre foredrag på vårmøtet:
1. koronavaksinen
2. covid-19
3. pipeline 4 covid-19 drug
4. sykdom og behandling
b. Høstmøte 2021
- Det blir ikke vanlig høstmøte, men det planlegges utdeling av
Poulssonprisen fra 2020 med foredrag fra Teun van Gelder
- Toksikologi skal dele ut Poulsson for 2021, og arrangerer et eget Poulssonmøte for det
c. Innspill til temaer på vintermøte 2022
- Jak-hemmere
- NOAK fortsatt 1 dose 4 all
- Hvor står covid-19 nå
- Nye lm-targets
- Fremtidens kliniske studier
- Anvendt farmakometri

6. Eventuelt
-

Medlemsrekruttering – alle oppfordres til å rekruttere nye medlemmer
Har du betalt medlemskontingent? Alle oppfordres til å gjøre dette
Kontaktperson for NSFT for Trondheim Ola Dale har flyttet til Oslo. Han
takkes for innsatsen over mange år. Styret oppfordres til å kontakte miljøet
i Trondheim for å forsøke å finne ny kontaktperson.

