Referat	
  fra	
  	
  
Årsmøtet	
  i	
  Seksjon	
  for	
  toksikologi,	
  NSFT,	
  Beitostølen	
  31.1.2015	
  
	
  

1. Konstituering av årsmøtet
a. godkjenning av møteinnkalling og dagsorden:
Åtte medlemmer var fremmøtt og møteinnkalling og dagsorden ble godkjent
b. Formannen, Shanbeh Zienolddiny ble valgt til ordstyrer og Jon E. Dahl
som referent.
2. Årsberetning
Beretningen ble gjennomgått av formannen. I forbindelse med gjennomgang av
seksjonens møteaktiviteter ble det tatt opp at enkelte arbeidsgivere hadde motsatt seg at
ansatte hadde oppgaver som møteleder da det kunne stride mot arbeidsgivers holdninger
til forhold som ble tatt opp på angjeldende møte. Dette har tidligere ikke vært problem og
bør kunne løses lokalt. Viktigheten med ERT godkjenning ble drøftet, og årsmøtet var
enig i at dette var en god og nødvendig måte for å sikre faglig kvalitet. Beretningen ble
vedtatt ved akklamasjon.
3. Valg
a. Følgende trådte ut av styret: Oddvar Myhre og Ingrid Aarre Daae. Som nye
medlemmer ble valgt Gunnar Eriksen, Gry Koller og Odd Karlsen (vara).
Det nye styre består av:
Shanbeh Zienolddiny, leder (2014-2016)- STAMI, Oslo
Trond Brattelid (2013-2016)- NIFES, Bergen
Jan Ludvig Lyche (2014-2016)- NMBU, Oslo
Sara Leeves, gjenvalgt til 2016- Mattilsynet, Ås
Tim Hofer, gjenvalgt til 2016- FHI, Oslo
Gry Koller (2015-2017)- Arbeidstilsynet, Oslo
Gunnar Sundstøl Eriksen (2015-2017)- VI, Oslo
Vara medlem: Odd Andre Karlsen (2015-2017)- UiB, Bergen
b. Følgende trådte ut som redaksjonsmedlemmer i toksikologen: Paulien Mulder
og David Eidsvol.
Nye medlemmer ble valgt: Mariell Negård (STAMI, Oslo), Elise Skottene
(NTNU, Trondheim). Redaksjonskomiteen består da av følgende 4 personer:
Marte Melnes (NTNU, Trondheim), Malene Vågen Dimmen (NTNU,
Trondheim), Mariell Negård (ny, STAMI, Oslo), Elise Skottene (ny, NTNU,
Trondheim). Mariell Negård vil fungere som redaktør.
c. Til valgkomiteen: Oddvar Myhre og Ingrid Aare Daae

d. Steinar Øvrebø trådte ut av komiteen for ERT registering. Som nye
medlemmer ble Marie Bjørgan (YARA International ASA) og Elise RundenPran (NILU, Kjeller) valgt. Den nye ERT komiteen består av:
Anna Mehl (leder), Mattilsynet, Ås (valgt til 2017)
Christine Bjørge, Miljødirektoratet, Oslo (valgt til 2016)
Espen Mariussen, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller (valgt til 2016)
Hege Stubberud, Glencore Nikkelverk AS, Kristiansand (valgt til 2017)
Birgitte Lindeman, Folkehelseinstituttet, Oslo (valgt til 2017)
Åse Krøkje, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
(gjenvalgt til 2018)
Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo (gjenvalgt til 2018)
Marie Bjørgan, Yara International ASA, Oslo (ny, valgt til 2018)
Elise Rundén-Pran, Norsk institutt for luftforskning, Kjeller (ny, valgt til 2016)
Alle valg ble gjort ved akklamasjon.
4. Møter 2015
a. Vårmøtet ble foreslått å handle om miljøgiftmeldigen-NOU2010 i samarbeid
med professor Ketil Hylland, UiO, Oslo
b. Styret i toksikologiseksjonen har ansvar for vår og høstmøter. Poulsson prisen
2015 skal tildeles av toksikologiseksjonen i høst. Medlemmene oppfordres til å
nominere kandidater til Poulsson prisen og forslag til tema for høstmøtet.
c. Vintermøtet 2016: Medlemmene oppfordres til å komme med forslag til tema.
5. Eventuelt
a. Nasjonal forskerskole i toksikologi. Denne må knyttes til et av universitetene.
Anders Goksøyr og Ketil Hylland følger opp.
b. Styret ønsker mer aktiv deltagelse med kontaktmedlemmene.
c. Årsmøtet takker alle som har bidratt til arbeid i seksjonen.
Møtet ble hevet.
	
  
	
  

