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1. Styre, Valgkomité og Revisor 
 
Styret har i 2014 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 2014 bestått av:  
  Bjørn Olav Brandsdal  Professor i kjemi, CTCC, UiT  
 
Web-ansvarlig og revisor i 2014: 
  Arnfinn Kvarsnes  Overingeniør kjemi, UiT 
 
Avdelingen har per 28. november 96 medlemmer, derav 27 ikke-betalende. 
Medlemsmassen er derfor tilnærmet uendret fra 2013.  

2. Aktiviteter 2014 
 
Avdelingen har i denne perioden avholdt to styremøter og seks medlemsmøter, 
inklusive årsmøtet (Tabell 1). Leder Jørn Hansen representerte avdelingen ved 
Rådsmøtet i 2014 og ble der valgt inn som styremedlem i Hovedstyret. Han 
meldte dermed sin avgang i lokalstyret ved neste styremøte, og Magnus 
Ringholm påtok seg rollen som interim leder frem til generalforsamlingen. 
 
Foredragene dette året har vært varierte og av høy kvalitet. Dr. Christian Gløgård 
fra SWIX Sport Norge begynte årets runde med å snakke om skismøring og 
skismøringens kjemi, et svært relevant tema for Nord-Norge avdelingen. Det ble 
servert frukt, kake og kaffe og opplegget ble godt mottatt med bra oppmøte. 
Frithjof Nicholaysen, president i European Federation of Wine and Spirits 
Importers and Distributors og fagdirektør i Arcus-gruppen, er velkjent både 
nasjonalt og internasjonalt for sin kompetanse innen vin og brennevin, og ble 
invitert et år i forveien til å besøke avdelingen i mai. Han snakket om 
aromastoffer i vin og aromakjemi. Dette ble akkompagnert av smaksprøver. I 
samarbeid med Hans-Georg Køller fra Faggruppen for kjemiundervisning ble det 
også i år tilbudt gjennomgang av vårens eksamenssett i kjemi 2, men 
påmeldingene var for få og dette ble derfor avlyst. Høsten ble startet med et 
storartet foredrag av Prof. Bassam Shakhashiri, tidligere president i ACS, om det 
å fremme og kommunisere vitenskap. Møtet var svært populært med 
rekordoppslutning på 53 personer. Rektor ved UiT, Anne Husebekk, var også 
tilstede på dette møtet. For å møte mørketiden ble det arrangert en uformell 
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omvisning med foredrag på nye Mack mikrobryggeri i Tromsø ved 
bryggerimester Rune Nilsen. Her fikk de oppmøtte en historisk skisse av Mack's 
historie og fikk smake på årets nye juleølvarianter. I anledning av at 2014 var 
150-årsjubileum for Massevirkningsloven ble prof. em. Bjørn Pedersen fra 
Faggruppen for kjemiens historie invitert som foredragsholder til 
generalforsamlingen. 
 
Årets møter har vært dreid mot populærvitenskapelige foredrag av allmenn 
interesse og vi har dermed nådd målet som ble satt i 2013 på dette. Alle 
foredragsholderne fikk glassfiguren Snøspurv (designet av Blåst Tromsø) i gave, 
med inskribert initialene til NKS. Det ble observert at årets foredrag tiltrakk seg i 
større grad medlemmer som vanligvis ikke kommer på møtene, selv om 
deltakerantallet var varierende. Dette tyder på at vi gjennom årets aktiviteter 
har nådd ut til en større andel av medlemmene. 
 
 
Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS-NN 2014. 

Nr Møte Dato Antall 
deltakere 

 
1 

Hva er skismøring?  Kjemi og fysikalsk-kjemiske 
prinsipper som ligger til grunn for moderne 
skismøring 
Foredragsholder: Dr. Christian Gløgård  
Materialforsker, Swix Sport AS 
 

 
3/4/13 

 
14 

2 Vinens aromakjemi 
Foredragsholder: Frithjof Nicolaysen 
Fagdirektør, Arcus-Gruppen 
 

 
9/5/14 

 
9 

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

 
5/6/14 

 
AVLYST 

4 Advancing Science and Communicating Science 
Foredragsholder: Prof. Bassam Shakhashiri 
University of Winsconsin-Madison 
 

 
11/9/14 

 
53 

5 Mack Mikrobryggeri - omvisning, historie og kjemi 
Mack mikrobryggeri, Tromsø 
Foredragsholder: Rune Nilsen 
Bryggerimester, Mack ølbryggeri AS 
 

 
6/11/14 

 
11 

6 Massevirkningsloven og gutta bak 
Årsmøte på UiT Institutt for kjemi 
Foredragsholder: Prof. em. Bjørn Pedersen,  
UiO Kjemisk Institutt 
 

 
28/11/14 

 
17 
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Det ble bestemt å belønne Arnfinn Kvarsnes for sin innsats som web-ansvarlig og 
revisor på frivillig basis med et gavekort til en verdi av 500 NOK.  
 
Gjennom prosjektet "Kjemi ut i skolene" ble det 30. januar gjennomført et 
heldagsbesøk til Alta videregående skole med foredragene: Moderne 
analysemetoder i kjemi, Massevirkningsloven, Reaksjonsmekanismer i organisk 
kjemi og Katalyse, molekyler og medisin. Dette ble godt mottatt av skolen som er 
veldig ekspansiv og har aktiv satsing på realfag. 53 elever fra både kjemi-1 og 
kjemi-2 klasser fulgte opplegget. Her vil det følges opp med utvidet tilbud til 
neste år. 
 
Styret vedtok i 2013 å stifte en pris til unge kjemikere "som har utmerket seg 
spesielt gjennom sosiale, faglige eller populærvitenskapelige aktiviteter som 
fremmer kjemi-miljøet og interesse for kjemi i Nord-Norge". Hordvik-prisen ble 
annonsert på begynnelsen av året 2014 i Nord-Norge, og tre nominasjoner ble 
mottatt ved fristen 5. september. Prisvinneren blir avslørt på NKS-NN 
generalforsamling 28. november.  

3. Økonomi 
 
Avdelingen har generelt grei økonomi, men har et reelt underskudd på -2.717 
NOK for 2014 (se vedlegg til regnskapet). Egenkapitalen har gått ned og ligger i 
år på 26.715 NOK. Mye av dette skyldes at vi har hatt gode foredragsholdere og 
at vi har brukt en del penger på å ha bevertning på møtene. Videre har vi ikke 
fått så mye sponsorinntekter som i fjor. Vi skal fremover sørge for at økonomien 
balanseres på sikt, men anser ikke årets underskudd som et særlig problem. 
 
Vi har i år kun fått direkte støtte fra VWR Norge på 1500 NOK/år. Institutt for 
kjemi ved UiT har også bidratt med halve prisbeløpet til Hordvikprisen. Vi 
ønsker å takke våre sponsorer og støttespillere for deres interesse og for et bra 
samarbeid dette året!  
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