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1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer

Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder: Magnus Ringholm Postdoktor i kjemi, UiT 
Nestleder: Elke Fasshauer Postdoktor i kjemi, Københavns Universitet
Kasserer: Luca Frediani Førsteamanuensis i kjemi, UiT 
Sekretær:  Sandra Huber  Spesialrådgiver, UNN
Vara 1: Stephanie Hansen  Konsulent, UiT
Vara 2: Johan Isaksson  Forsker NMR, UiT 

Valgkomitéen har i 2016 bestått av: 
Bjørn Olav Brandsdal Professor i kjemi, UiT 
Jørn Hansen Førsteamanuensis i kjemi, UiT 

Web-ansvarlig og revisor i 2016:
Arnfinn Kvarsnes Overingeniør kjemi, UiT

Avdelingen har per 28. november 89 medlemmer, hvorav 8 ikke-betalende, men
hvor én av disse igjen er honnørmedlem fritatt for medlemsavgift.  Tilsvarende
tall  for  fjoråret  er  84  medlemmer,  11  ikke-betalende  hvorav  5
honnørmedlemmer. 

Det samlede antallet betalende ordinære medlemmer og honnørmedlemmer for
2016 er dermed 82, mens tilsvarende tall for 2015 var 78, og dersom man lar
dette  talle  representere  den  sanne  medlemsmassen  har  foreningen  økt  sin
størrelse med 4 medlemmer siden fjoråret.

2. Aktiviteter i 2016

Avdelingen har i 2016 arrangert fire medlemsmøter (inkl. årsmøtet) og hatt to
styremøter. Se Tabell 1 for oversikt over medlemsmøtene. 

Årets første møte var “Biokjemi i sykehus og primærhelsetjeneste” 14. april ved
Jan Brox fra UNN.  De fremmøtte fikk et  spennende foredrag som handlet  om
hvordan  medisinske  prøver  blir  analysert  og  hvilke  hensyn  som  inngår  i
tolkningen av prøveresultatene,  samt hvordan laboratoriekapasiteten til  denne
slags analyser i Nord-Norge har vokst frem til det den er i dag.

Det neste møtet, 4. oktober, var “Nuclear Medicine - PET seminar” - et seminar
med flere foredragsholdere i anledning det nye PET-senteret ved UNN. Her var
NKS avd. Nord-Norge medarrangør, og blant foredragene var både presentasjon
av selve senteret og dets fasiliteter og foredrag av mer teknisk og vitenskapelig
karakter om PET.
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Drøye to uker senere, 20. oktober, fikk vi besøk fra Kripos ved Viet Hung Nguyen.
Her  fikk  vi  vite  litt  generelt  om  Kripos  sine  aktiviteter  og  mye  om  Nguyens
spesialfelt  som  er  skytevåpen-  og  lakk/malingsanalyse,  illustrert  med  ekte
bevismateriale fra saker som endte med fellende dom.

Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2016.

Nr Møte Dato Antall 
deltakere

1 “Biokjemi i sykehus og primærhelsetjeneste”
ved Jan Brox, UNN

14/4/16 ca. 20

2 “Nuclear  Medicine  -  PET  Seminar”,  flere
foredragsholdere

4/10/16 ca. 50

3 “Fra 20 kV spenning til 21 års forvaring” ved
Viet Hung Nguyen, Kripos

20/10/16 ca. 50

4 “Julematkjemi” ved Bjarte Aarmo Lund, UiT 30/11/16 N/A (MR
28/2/17:

14) 

Samlet  sett har det ikke vært like mange møter i  år som tidligere år,  men de
arrangementene vi har hatt har til gjengjeld hatt meget godt oppmøte, spesielt på
de  to  møtene  i  oktober.  Den  samlede  faglige  profilen  til  møtene  har  en  god
balanse  mellom  det  mer  tekniske  og  det  mer  populærvitenskapelige,  slik
ambisjonen vår var omtalt i forrige årsmelding. Vi mener dermed at vi samlet har
lykkes godt med årets arrangementer selv om det ikke var riktig så mange av
dem som flere tidligere år. Det anbefales å opprettholde en tilsvarende balanse
mellom det mer faglig spissede og det underholdende i neste års arrangementer
mens man forsøker å øke antallet møter noe og beholde de høye deltakertallene.

3. Økonomi

Avdelingens drift har i år ikke hatt omfattende utgifter. Det har i hovedsak 
handlet om utgifter til generalforsamling og PET-seminaret 4. oktober. Ubrukte 
midler fra dette budsjettår vil først og fremst gå til å dekke NKS sitt bidrag til 
Hordvik-prisen 2016. Også i år har bedrifter blitt kontaktet for å prøve å drive 
inn sponsormidler, men dette har ikke ført frem.
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Avdelingens økonomiske resultat ved slutten av regnskapsåret er 3597 kr, noe 
som medfører en økning av egenkapitalen til 31202 kr.

4. Oppsummering

Dette året har hatt et noe lavere antall arrangementer enn tidligere år, men de 
har til gjengjeld hatt meget godt oppmøte og en velbalansert profil. Vi vil takke 
våre medlemmer og bidragsytere for nok et godt år!

Tromsø, 30/11/2016

_____________________

Magnus Ringholm
Styreleder NKS avd. Nord-Norge
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