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Referat fra årsmøte i toksikologiseksjonen i NSFT
Beitostølen 26. januar 2013, kl. 09:00
Saker:
1.
Konstituering av årsmøtet
a.
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
b.
Jørn A. Holme ble valg til ordstyrer og Oddvar Myhre som referent.
2.

Årsberetningen for toksikologiseksjonen for 2012 ble gjennomgått av Jørn A. Holme,
og godkjent.
Kommentarer til Årsberetningen: Det ble lagt vekt på fagmøtene i gjennomgangen av
årsberetningen, og det ble kommentert at det generelle faglige nivået på møtene i 2012
har vært høyt.

3.

Valg av nytt styre i
a.
Toksikologiseksjonen
Leder: Tor Fredrik Holt (UiO) ble valgt som ny leder (til 2013).
Nye styremedlemmer: Ingrid Aarre Daae valgt som nytt medlem i stedet for
Solveig Aamodt. Trond Brattelid ble valgt inn i stedet for Jørn A. Holme.
b.

Redaksjonsmedlemmer til toksikologen
Hildegunn Dahl (redaktør) og Camilla Svendsen går ut av redaksjonsstyret.
Paulien Mulder og David Eidsvoll fortsetter i styret, og ny redaktør blir Paulien
Mulder. Hun ønsket at Toksikologen blir styrket med flere slik at belastingen
på medlemmene i redaksjonen skulle bli mindre. Hun sa seg villig til å stå
ansvarlig for å sette sammen den nye redaksjonen. Det ble foreslått at denne
helst burde inkludere Trondheims- og Bergensmiljøet. Marianne Brattås (UiB)
var blant de som ble foreslått.

c.

Ny valgkomité:
Jørn A. Holme og Solveig Aamodt går inn som ny valgkomite.

d.

Nye medlemmer til komiteen for registrering av Eurotox-godkjente
toksikologer:
Foreliggende komité fortsetter som før.

e.

Nye medlemmer i klagekomiteen:
Marit Låg, Pål Aas og Jonny Kvernstuen ble valgt som nye medlemmer i
komiteen.

4.

Retningslinjer for den norske Europeisk Registrert Toksikolog (ERT)-komiteens
arbeid og rutiner ble gjennomgått og godkjent.

5.

Godkjenning av rutiner for den norske Europeisk Registrert Toksikolog (ERT)Klagebehandling.
Kommentar: Her ble det kommentert at punktet med at klage skal sendes skriftlig
(brev) burde utvides også til å gjelde signert e-post. Kjetil Hylland skulle ta dette opp
med Anna Mehl.

6.

Møter 2013:
Vårmøte: Helse- og Miljø- skader av luftforurensning: hysteri eller virkelighet? april,
Høstmøte: Påføres dyr og mennesker skadelige stoffer via ulike produkter vi bruker?
Ellers? – besøk av utenlandske forskere/ toksikologer?
Solveig Aamodt redegjorde for det foreløpige forslaget til høstmøtet, og vil sammen
med Tor Fredrik jobbe videre med tematikken.
Anders Goksøyr foreslo å legge et fagmøte til Bergen for å styrke og utvide
Bergensmiljøet; og POP’er i mat ble foreslått som et mulig tema. Styret, da med
spesielt Trond Brattelid fra Bergen, skal sammen med Anders Goksøyr jobbe videre
med denne saken.

7.

Eventuelt
Under eventuelt kom det forslag om å utrede muligheten for å legge vintermøtet til
Geilo. Det ble påpekt at sentralstyret har hatt en grundig gjennomgang av de ulike
alternativene i foregående år. Denne gjennomgangen vil på nytt bli tatt opp av styret
og informasjon om dette vil legges ut på nettet.
Det ble også påpekt at det ville være gunstig å ha med folk fra Bergen i styret for på
denne måten styrke det lokale Bergensmiljøet både innad, og opp mot NSFT i Oslo/
Vintermøtet. Trond Brattelid, NIFES, ble foreslått og valgt inn. Han vil erstatte Jørn
A. Holme som senere ble valgt til ny leder for sentralstyret i NSFT, og derfor går ut av
toksikologiseksjonen.

Oslo, januar 2013
Styret i toksikologiseksjonen NSFT
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