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1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer

Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning:
Leder:  Magnus Ringholm Postdoktor i kjemi, UiT 
Nestleder: Stephanie Hansen  Konsulent, UiT
Kasserer:  Luca Frediani Førsteamanuensis i kjemi, UiT 
Sekretær:  Sandra Huber  Spesialrådgiver, UNN
Vara 1:  Eldbjørg Heimstad  Forskningsdirektør, NILU Tromsø 
Vara 2:  Johan Isaksson  Forsker NMR, UiT 

Valgkomitéen har i 2015 bestått av: 
Bjørn Olav Brandsdal Professor i kjemi, UiT 
Jørn Hansen Førsteamanuensis i kjemi, UiT 

Web-ansvarlig og revisor i 2015:
Arnfinn Kvarsnes Overingeniør kjemi, UiT

Avdelingen har per 20. november 84 medlemmer, hvorav 11 ikke-
betalende,  hvor  5  av  disse  igjen  er  honnørmedlemme  fritatt  for
medlemsavgift. I 2014 var det 96 medlemmer (27 ikke-betalende).
Medlemstallet har dermed sunket fra 2014, men dette kan kanskje
forklares  som  en  realisering  av  utmelding  for  den  delen  av
medlemsmassen som var ikke-betalende i 2014.

2. Aktiviteter i 2015

Avdelingen har i 2015 arrangert seks medlemsmøter (inkl. årsmøtet)
og hatt to styremøter. Se Tabell 1 for oversikt over medlemsmøtene.

Årets foredrag har i  hovedsak vært  av vitenskapelig  eller  teknisk
karakter  og  har  hatt  klart  mindre  populærvitenskapelig  preg enn
tidligere  år.  Tre  av  møtene  foregikk  på  vårsemesteret  og  alle
foredragene var av høy kvalitet: Det første var “Silicon in Medicine
and  Synthesis”  ved  Scott  Sieburth  22.  januar,  etterfulgt  av  et
foredrag om MRI: “Benefits of spatial encoding...” ved Torgil  Riise
Vangberg  24.  april.  Arrangementet  med  størst  oppmøte  var
“Preventing and Curing Infectious Diseases: Carbohydrate Vaccines
and Continuous Flow Synthesis” ved årets Hassel-foreleser Peter H.
Seeberger som hadde 50 oppmøtte og ble arrangert sammen med
Institutt for kjemi ved UiT Norges arktiske universitet.

Høstsemesteret inneholdt også tre møter: 1. september presenterte
Vijay Gupta fra Advion deres nye massespektrometriinstrumenter,
16.  oktober holdt Ingebrigt Sylte foredraget “Structures of  GPCRs
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and  membrane  transporters  reveal  new  opportunities  for  drug
discovery”,  og i  det dette omtales på årsmøtet  25.  november vil
nettopp presentasjon med omvisning i Barents Biocentre Lab være
avsluttet. Som for vårsemesteret var de to av foredragene som er
utført i skrivende stund av høy kvalitet, og det er ingen grunn til å
tro at det ikke også gjelder for dagens foredrag.

Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2015.

Nr Møte Dato Antall 
deltaker
e

1 “Silicon in Medicine and Synthesis”
Foredragsholder: Scott Sieburth

22/1/15 8

2 “Magnetic  resonance  imaging:
Benefits of spatial encoding...”
Foredragsholder: Torgil Riise Vangberg

24/4/15 17

3 “Preventing  and  Curing  Infectious
Diseases: Carbohydrate Vaccines and
Continuous Flow Synthesis”
Foredragsholder: Peter H. Seeberger

22/5/15 50

4 “A Paradigm Shift in Accessibility of 
Mass Spec Systems - Applications in 
Organic Synthesis, Purification and 
Detection” 
Foredragsholder: Vijay Gupta

1/9/15 10

5 “Structures of GPCRs and membrane
transporters reveal new opportunities
for drug discovery”
Foredragsholder: Ingebrigt Sylte

16/10/15 12

6 “Presentasjon av Barents Biocentre 
Lab”
Foredragsholdere: Terje Vasskog og 
Erling Sandsdalen

25/11/15 N/A
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Oppmøtet  på arrangementene har vært  omtrent  som man kunne
forvente ut fra tidligere års erfaringer. Som tidligere nevnt har årets
medlemsmøter hatt et sterkt teknisk/vitenskapelig preg, i kontrast
til  foredragene  i  f.eks.  2014  som  var  vesentlig  av
populærvitenskapelig art. Med tilbakeblikk på dette er det enighet i
styret om å forsøke å finne en balansegang mellom disse to typene
arrangementer  slik  at  sammensetningen  av  neste  års
arrangementer er av begge typer.

Det ble videre gjort sonderinger om mulighetene for å arrangere et
heldagsseminar om kjemididaktikk  og tilhørende tematikk  myntet
på de som underviser i kjemi, men graden av interesse virket ikke
høy  nok  til  å  definitivt  kunne  gå  videre  med  planleggingen.  Det
anbefales av lederen at mulighetene for å lage et slik arrangement -
kanskje  i  en  noe  innskrenket  form  -  vurderes  i  planleggingen
fremover.

Web-ansvarlig og revisor Arnfinn Kvarsnes belønnes for sitt frivilige
arbeid med et gavekort på 500 kr.

3. Økonomi

Avdelingens drift har vært nokså sparsommelig og årets utgifter har
dermed vært vesentlig lavere enn i 2014. Dette skyldes i hovedsak
beslutingen  om  å  ikke  lenger  bestille  cateringtjenester  til  våre
ordinære  medlemsmøter.  Den  største  enkeltutgiften  har  vært
innkjøpet av isbjørnfigurer av glass fra Blåst Glasshytta i  Tromsø,
som  gis  som  gave  til  foredragsholdere  og  hvis  gjenværende
beholdning minst  antas  å dekke arrangementene som avholdes i
2016.

Det har vært arbeidet med å skaffe sponsorer for å øke avdelingens
økonomiske  handlingsrom.  Det  ble  utferdiget  et
sponsorforespørselsbrev  som  ble  sendt  ut  til  en  rekke  utvalgte
bedrifter i Nord-Norge, men dette førte ikke frem og det har ikke
vært noen sponsorinntekter dette året. Det anbefales fra styret at
slike  forespørsler  ikke  bare  sendes  til  nordnorske  bedrifter,  men
også til andre aktører, og at man vurderer muligheten for å lage en
ordning  der  bedrifter  som  vil  presentere  seg  selv  for  våre
medlemmer oppfordres til å gi et bidrag til våre aktiviteter.

Som det fremgår av regnskapet er resultat for regnskapsåret et 
overskudd på 889 kr, noe som medfører en økning av egenkapitalen
til 27605 kr.
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4. Oppsummering

Det har vært et år med mange interessante vitenskapelig orienterte 
medlemsmøter og lave driftsutgifter, og for neste år kan det være 
ønskelig å finne frem til flere arrangementer med 
underholdningspreg for å samlet sett oppnå en mer balansert 
møteprofil. Vi vil takke våre medlemmer og bidragsytere for et godt 
år!

Tromsø, 25/11/2015

_____________________

Magnus Ringholm
Styreleder NKS avd. Nord-Norge
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