Referat for årsmøte i Seksjon for toksikologi i NSFT 2022
Årsmøte ble avholdt digitalt over Zoom den 27.1.2022
1) Innkalling og dagorden til årsmøte ble godkjent.
2) Jason Matthews (styreleder for Seksjon for toksikologi) ble valgt som ordstyrer og Odd
André Karlsen (styremedlem i Seksjon for toksikologi) ble valgt som sekretær.
3) Årsrapporten til NSFT´s Seksjon for toksikologi ble gjennomgått av Jason Matthews.
a) Noen punkter i årsrapporten ble fremhevet:
i) NSFT har for tiden 259 medlemmer, derav en majoritet tilknyttet Seksjon for
toksikologi.
ii) Vårmøtet 2021 ble avholdt digitalt 2. juni i samarbeid med Seksjon for
Farmakologi. Temaet var presentasjon av årets vinnere av NSFTs priser for beste
publikasjoner, samt et seminar om Covid-19
iii) Vintermøtet 2022 (planlagt 27.30. januar) ble avlyst og vil i stedet avholdes våren
2022 (tidlig mai). Møtet vil avholdes i området i nærheten av Gardermoen for å
lette reiseruten til deltagere utenfor Oslo. Det planlagte programmet til
Vintermøtet vil opprettholdes, men det gjenstår å bekrefte tidspunkt og datoer
med inviterte foredragsholdere. Forskyvningen av møtet åpner opp for å forlenge
frist for å sende in abstract til poster/foredrag (kun 9 mottatt så langt). Det er
ønskelig med flere påmeldinger.
iv) Årets publikasjon innen toksikologi ble tildelt Aranguren-Abadía et al. Photoenhanced toxicity of crude oil on early developmental stages of Atlantic cod
(Gadus morhua), i Science of the Total Environment. Det er ønskelig at det
nomineres enda flere publikasjoner til NSFTs beste publikasjonspriser.
v) Poulsen prisen for 2021 ble tildelt Åke Bergman ved Örebro Universitet. Poulsen
prisen ble delt ut den 25. november på Tannlegehøyskolen i Oslo i et hybrid
arrangement (Zoom/fysisk). Arrangementet var vel besøkt, selv om
annonseringen kunne vært enda bedre. I tillegg til Poulsen-foredraget gitt av Åke
Bergman ble møtet ble avsluttet med en paneldebatt om hormonforstyrrende
forbindelser. Inntrykket er at det var et godt gjennomført arrangement. Jason
Matthews påpeker for øvrig at det er en skjevfordeling i utdelingen av Poulsenprisen når det gjelder farmakologi og toksikologi (2 ganger farm, for hver gang
tox. tildeles prisen). Dette er noe som styreleder vil ta opp i hovedstyret til NSFT,
blant annet fordi medlemsmassen i NSFT heller mest mot toksikologiseksjonen.
vi) Det var ingen øvrige kommentarer til årsrapporten blant deltagerne på årsmøte.
4) Styresammensetningen for Seksjon for toksikologi 2022 vil være som følger: Jason
Matthews (leder, UiO), Vibeke Ansteinsson (TKØ), Christian Kruse Fæste (VI), Odd Andre
Karlsen (UiB), Dag Markus Eide (FHI), Marianne van der Hagen (Miljødirektoratet),
Johanna Samulin Erdem (STAMI). Valgkomité besto av Shan Zienolddiny and Hubert
Dirven.

5) Vårmøtet 2022 vil trolig avlyses pga forskyvning av vintermøtet til mai. NSFT tar slik te på
å avholde et høstmøte. Temaet og datoer vil bestemmes endelig senere. Det kom forslag
fra medlemmer om temaer omkring human toksikologi og hormonforstyrrende stoffer i
plastprodukter. Når det gjeldet vintermøtet 2023, så er det ønskelig at det meste av
programmet, inkludert inviterte foredragsholdere, er klart før sommeren. Temaene er
ikke bestemt på nåværende tidspunkt.
6) Åse Krøkje er valgt som ny leder av ERT komiteen.
7) Betalingssystemet for NSFT medlemskontingenten kan forbedres. Faktura sendes i dag
ut på epost og ser ut til å ikke nå frem til mange medlemmer (pga. Spam-filter o.l.). Det
ble foreslått å undersøke muligheten for å etablere en betalingsløsning på NSFT sine
nettsider.

