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1. Styret/Valgkomité/Revisor 
 

Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: 

Leder:  Jørn H. Hansen  Førsteamanuensis kjemi, UiT  

Nestleder:  Eldbjørg Heimstad   Forskningsdirektør, NILU Tromsø 

Kasserer:  Luca Frediani   Førsteamanuensis kjemi, UiT  

Sekretær:  Magnus Ringholm    Stipendiat CTCC, UiT  

Vara:  Johan Isaksson    Forsker NMR, UiT  

  Gry Evjen     Overingeniør med. biologi, UiT  

 

Valgkomitéen har i 2013 bestått av: 

  Magne Olufsen,   Førsteamanuensis lærerutdanning, UiT  

  Bjørn Olav Brandsdal  Professor i kjemi, CTCC, UiT  

 

Web-ansvarlig og revisor i 2013: 

  Arnfinn Kvarsnes  Overingeniør kjemi, UiT 

 

Avdelingen har per 1. desember 97 medlemmer, derav 29 ikke-betalende. 

2. Aktiviteter 2013 
 
Avdelingen har i denne perioden avholdt to styremøter og syv medlemsmøter, 

inklusive årsmøtet (Tabell 1). Leder Jørn Hansen representerte avdelingen ved 

Rådsmøtet i 2013. Foredragene har vært innen tema organometallisk kjemi, 

beregningskjemi, kromatografi og farmakologisk kjemi. I tillegg ble det, i 

samarbeid med Hans-Georg Køller fra Faggruppen for kjemiundervisning, holdt 

gjennomgang av vårens eksamenssett i kjemi 2. Det har i ettertid blitt uttrykt 

ønske fra flere videregående skoler i landsdelen om å delta på dette møtet i form 

av videokonferanse, noe som skal vurderes til neste år.  Årets møter har vært 

preget av faglig tunge foredrag og det vil i kommende år bli forsøkt å få til flere 
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populærvitenskapelige foredrag og presentasjoner av lokal industri. Avdelingen 

har dette året kjøpt inn gaver til fremtidige foredragsholdere, 7 stk Snøspurv i 

glass fra Blåst Tromsø, med inskripsjon NKS. 
 

Tabell 1: Medlemsmøter i NKS-NN 2013. 

Nr Møte Dato Antall 
deltakere 

 
1 

Efficient Transition Metal Catalysis with Low 
Molecular Weight Gases  
Sted: UiT 
Foredragsholder: Prof. Troels Skrydstrup, 
Aarhus University 
 

 
14/2/13 

 
14 

2 Eksamensgjennomgang kjemi 2 
Sted: UiT 
Foredragsholder: Hans-Georg Køller, UiT 
 

 
4/6/13 

 
8 

3 High Performance Counter‐Current 
Chromatography (HPCCC) 
Sted: UiT 
Foredragsholder: Michel Palu, Norlab 
 

 
14/6/13 

 
4 

4 Towards the Description of Ground‐State Charge 
Transfer at Organic Interfaces with Subsystem‐
DFT 
Sted: UiT 
Foredragsholder: Dr. Matthew Kundrat, 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 
 

 
17/6/13 

 
10 

5 Gold Catalysis ‐ Catalysts, Methods, Mechanisms, 
Applications 
Sted: UiT 
Foredragsholder: Prof. A. Stephen K. Hashmi, 
Universität Heidelberg 
 

 
3/10/13 

 
19 

6 HPLC‐seminar 
Sted: UiT 
Foredragsholder: Teknolab m.fl. 
 

 
31/10/13 

 
AVLYST 

7 Sjokoladens farmakologi   
Årsmøte holdt på UiT Institutt for kjemi 
Foredragsholder: Førsteamanuensis Aina Ravna, 
UiT Institutt for medisinsk biologi 
 

10/12/13 15 
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Revisjon av websidene har blitt påbegynt dette året og foregår fortløpende. 

Avdelingen har utformet et "mission statement", en prosjektliste og en mer 

systematisk dokumentering av arrangementer på disse sidene. Videre planlegges 

en lederspalte og en mer omfattende ressurs-side for kjemimiljøene i Nord-

Norge i året som kommer. Avdelingen ønsker å takke Arnfinn Kvarsnes for sin 

frivillige innsats som web-ansvarlig og revisor! Styret vedtok i 2013 å belønne 

Kvarsnes med et gavekort til en verdi av 500 NOK.  

 

Styret har påbegynt forberedelser til Massevirkningslovens 150-årsjubileum i 

2014. Det er planlagt deltakelse på forskningsdagene 2014 og dedikerte 

medlemsmøter i forbindelse med feiringen. Et foredrag om Massevirkningsloven 

tiltenkt vgs-nivå er under utvikling. 

 

Prosjektet "Kjemi ut i skolene" har blitt initiert i samarbeid med Skolelaboratoriet 

i Realfag og Teknologi samt Institutt for kjemi ved UiT Norges arktiske 

universitet. Her tilbys besøk til de videregående skolene i Nord-Norge med 

foredrag som skal hjelpe til med undervisningen i kjemi 1 og 2. Foreløpig tilbys 

foredragene: Moderne analysemetoder i kjemi, Massevirkningsloven, 

Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi og valgfritt kjemi 1/2 pensum-tema. I 

tillegg har forelesningen Katalyse, molekyler og medisin blitt utviklet som knytter 

sammen områder som molekylstruktur, egenskaper, kjemisk syntese, katalyse og 

medisin. Til nå har fire foredrag blitt gjennomført på henholdsvis Nordkjosbotn 

vgs, Tromsdalen vgs og til en besøkende klasse fra Finnfjordbotn vgs. Et 

heldagsbesøk er avtalt med Alta vgs den 30. januar 2014, med fire foredrag 

planlagt til kjemi 1 og kjemi 2 elever, blant annet om massevirkningsloven. 

Skolelaboratoriet i Realfag og Teknologi har bevilget 13.000 NOK til prosjektet, 

så avdelingen bidrar foreløpig ikke økonomisk. Foreningen ønsker å takke 

Institutt for kjemi og Skolelaboratoriet for godt samarbeid og støtte dette året! 

 

Styret har vedtatt å innføre en pris til unge kjemikere (ca master-nivå og 

nedover) som har utmerket seg spesielt gjennom sosiale, faglige eller 
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populærvitenskapelige aktiviteter som fremmer kjemi‐miljøet og interesse for 

kjemi i Nord‐Norge. Prisen vil bli kalt Hordvik‐prisen til ære for grunnleggeren av 

NKS-Nord Norge avdelingen, avdøde Prof. Asbjørn Hordvik, og vil bestå av et 

diplom og ca 2.000 NOK. Prisen vil bli annonsert på begynnelsen av året 2014 i 

Nord-Norge og nominasjoner vil bli etterspurt fra kjemifagmiljøene i landsdelen. 

Første prisutdeling er tentativt lagt til utgangen av 2014. En tilsvarende pris for 

vgs-elever har blitt foreslått og er under behandling. Formålet med prisene er å 

øke interesse for og rekruttering til kjemifaget i landsdelen. 

3. Økonomi 
 

Avdelingen har god økonomi og har et resultat på 5.880 NOK for 2013. 

Egenkapitalen har økt fra 2012 til 2013 og ligger i år på 35.939 NOK. Mye av 

økningen skyldes at, i tillegg til vår flerårige støtte fra VWR Norge på 2000 

NOK/år, har vi dette året ytterligere økt sponsorstøtten fra andre kilder med 

totalt 5500 NOK: Teknolab AS (2000 NOK), Chiron AS (2000 NOK) og Waters 

Norge AS (1500 NOK). Vi ønsker å takke våre sponsorer for deres interesse og 

for et bra samarbeid dette året! 
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