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DFS- og Kif-årsmøder og KIF-prisen

Dansk Fysisk Selskabs årsmøde åb-
ner Lysets Internationale År 2015
Det forskudte årsmøde fra 2014 finder sted den 22.-23.
januar 2015 på DTU i Lyngby med DTU Fotonik som
vært og vil markere åbningen af Lysets Internationale
År i Danmark. Af samme grund vil der på mødet blive
lagt vægt på lys og elektromagnetisk strålings betydning
indenfor alle grene af fysik.

Der er allerede planlagt foredrag af Sune Svanberg
(Lund Universitet), én af pionererne i europæisk laserfy-
sik, “How the laser shed light on the world – the ongoing
revolution?” og af Chris Barty (teknisk direktør i NIF,
Lawrence Livermore National Laboratory) om verdens
største lasereksperiment, National Ignition Facility, der
skal bringe laserfusion et stort skridt fremad.

Det endelige program med mange flere internationalt
kendte foredragsholdere samt mulighed for tilmelding vil
foreligge indenfor de næste måneder. Følg med på Dansk
Fysisk Selskabs hjemmeside: www.dfs.nbi.dk.

Kif Årsmøde den 13. november
Netværk for Kvinder i fysik (Kif) holder årsmøde den 13.
november 2014 på Rockefeller Komplekset på Juliane
Maries Vej 30, 2100 København Ø. Der vil være foredrag
med bl.a. Svend Aage Madsen, chefpsykolog, Rigshos-
pitalet, samt postersession med korte spotlightpræsenta-
tioner. Klokken 14.00-15.00 bliver der afholdt general-
forsamling for Kifs medlemmer. Dagen afrundes med en
selvbetalt middag, som plejer at være særdeles hyggelig
og givende. Både Kifs årsmøde og generalforsamling
er åbne for alle interesserede, mens kun medlemmer er
stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Der er i år flere af vores bestyrelsesmedlemmer, som
trækker sig, og der er derfor mulighed for en plads i
bestyrelsen. Vi vil på det stærkeste opfordre til, at man
overvejer dette ©̂̈

Registrering til Kifs årsmøde foregår via Kifs hjem-
meside www.kif.nbi.dk. Sørg for at tage kollegaer og
studerende eller medstuderende med!

Netværk for Kvinder i Fysiks
hæderspris – KIF-prisen 2014
Formål. KIF-prisen er en hæderspris, der uddeles årligt
for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning
for fysik. Prisen skal være med til at synliggøre kvinde-
lige fysikere som rollemodeller såvel på universiteter og
gymnasier som i samfund og erhvervsliv.

I anledning af det internationale Lysets År 2015
uddeles 2014-prisen ved DFS’ årsmøde til tre kandidater
som hver modtager et diplom og 5.000 kr.

Hvem kan indstilles?
Kandidaterne skal beskæftige sig med et fysikrelateret
fag, og skal have gjort sig bemærket indenfor ét eller flere
af følgende områder:

• En yngre kvinde (før lektorniveau), som viser
særligt potentiale eller har gjort noget bemærkel-
sesværdigt indenfor forskning i fysik

• En kvinde, som udviser et ekstraordinært engage-
ment og en særlig tæft som fysiklærer

• En kvinde eller mand, som har gjort noget særligt
for at synliggøre kvinder eller fremme kvinders
muligheder indenfor fysik ved fx mentorskab eller
en politisk indsats.

Indstillingsprocedure
Kandidater til prisen kan indstilles af en overordnet,
vejleder, kollega, medstuderende, studerende underord-
net eller kandidaten selv. Indstillingerne skal indsendes
til KIFprisen@ruc.dk og skal være modtaget senest kl.
12, fredag den 21. november 2014. Indstillingen skal
indeholde følgende bilag: Begrundelse for indstillingen
(max 2 sider), Kandidatens CV inkl. navn og kontaktin-
formation (max 1 side) samt evt. publikationsliste.

Udvælgelse
Alle kandidater vil blive bedømt af en ekstern komité
bestående af lektor Kristine Niss, RUC, professor Nils
O. Andersen, KU, og lektor Kari Tanderup, AU.

Oplysninger vedrørende prisen
Eventuelle spørgsmål kan stilles til KIFprisen@ruc.dk.
De besvares af et medlem af KIFs bestyrelse. Prismod-
tagerne vil blive orienteret skriftligt (pr. email) og deres
navne offentliggøres på Dansk Fysisk Selskabs årsmøde
den 23. januar 2015 på DTU, hvor prisoverrækkelsen
vil ske. Prisvinderne vil blive inviterede til at holde et
foredrag ved årsmødet.


