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1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer

Styret har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Leder: Magnus Ringholm Forsker, UiT 
Nestleder: Johan Isaksson  Forsker, UiT 
Kasserer: Yngve Guttormsen Avdelingsingeniør, UiT 
Sekretær:  Sandra Huber  Spesialrådgiver, UNN
Vara 1: Elke Fasshauer Postdoktor, Københavns Universitet
Vara 2: Stephanie Hansen  Konsulent, UiT

Valgkomitéen har i 2017 bestått av: 
Bjørn Olav Brandsdal Professor, UiT 
Jørn Hansen Førsteamanuensis, UiT 

Revisor i 2017:
Arnfinn Kvarsnes Overingeniør, UiT

Avdelingen har per 23. januar 2018 78 medlemmer, hvorav 77 aktive, pluss ett
“skolemedlem” (Kongsbakken VGS).  13 medlemmer  er  ikke definitivt  markert
som betalende grunnet enten honnørstatus eller nylig innmelding. Tilsvarende
medlemstall  for  2016  og  2015  var  henholdsvis  82  og  78.  Medlemstallet  har
dermed sunket med 4 siden forrige gjennomgang og er på samme nivå som i
2015.

2. Aktiviteter i 2017

Avdelingen  har  i  2017  arrangert  fire  medlemsmøter  (inkl.  en  ekstraordinær
generalforsamling)  og  hatt  to  styremøter.  Se  Tabell  1  for  oversikt  over
medlemsmøtene. 

Årets første møte, 7. juni, var "Computation of cold-adaptation" - et foredrag ved
Bjørn  Olav  Brandsdal  fra  UiT.  Han  fortalte  om  bruken  av  beregningsbaserte
metoder til å studere den evolusjonære fremveksten av enzymer som tilpasser
seg kalde miljøer i anledning hans gruppes reviewartikkel om samme tema som
nylig ble publisert i Nature Reviews.

Neste møte var “Optical nanoscopy research at the UiT” ved Jean-Claude Tinguely
2.  november.  Vi  fikk en innføring  i  de  imponerende teknikkene bak moderne
nanoskopi som setter en i stand til å lage bilder av systemer på nanometerskala.
Møtet ble avsluttet med en omvisning på deres laboratorier.
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11. november var det duket for vitenshow på Vitensenteret i Tromsø. Tidligere
Hordvik-prisvinner Chris Andreassen holdt et spektakulært foredrag med smell
og lys for både barn og voksne, og det ble ny deltakerrekord for et NKS Nord-
Norge-arrangement i “nyere tid”.

Årets siste møte var 28. november. Det var foredraget “Can CO2 replace oil?” ved
Kathrin Hopmann fra UiT. Hun fortalte om sin gruppes prosjekt “CHOCO”, som
har som mål å utvikle metoder for å omdanne CO2 til andre nyttige stoffer - et
meget viktig tema siden det vil komme en tid når man ikke lenger kan lage disse
stoffene av olje.

Det er ikke avholdt ordinær generalforsamling i 2017 ettersom budsjettåret har
blitt  endret til  å  sammenfalle  med kalenderåret.  Det  ble  på  en ekstraordinær
generalforsamling  28.  november  avgjort  å  endre  vedtektene  slik  at  ordinær
generalforsamling for tilbakelagte år avholdes i løpet av januar i det nye året. Den
nåværende  generalforsamlingen  er  det  første  eksempelet  på  denne  nye
ordningen.

Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2017.

Nr Møte Dato Antall 
deltakere

1 “Computation  of  cold-adaptation”  ved  Bjørn
Olav Brandsdal, UiT

7/6/17 ca. 30

2 “Optical nanoscopy research at the UiT” ved
Jean-Claude Tinguely

2/11/17 ca. 15

3 Vitenshow  (familiearrangement)  ved  Chris
Andreassen, Vitensenteret i Tromsø

11/11/17 ca. 80-100

4 “Can CO2 replace oil?” ved Kathrin Hopmann, 
UiT

28/11/17 ca. 30

Samlet  sett  anses  antallet  møter  (fire)  som tilfredsstillende.  Deltakertallet  på
møtene må karakteriseres som godt - spesielt for vitenshowet 11. november. Det
jevnt  over  gode  oppmøtet  kan  antakelig  til  dels  tilskrives  gode  rutiner  for
kunngjøring av arrangementer gjennom Facebook, e-postlister og infoskjermer.
Der det anses å være passende, sender vi også rundt lister der ikke-medlemmer
kan markere sin interesse for å bli medlem. Det har vært flere som har skrevet
seg på disse listene, men det er ikke nødvendigvis alle av dem som til slutt blir
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medlemmer. Til tross for dette er nok dette en praksis som bør fortsette da det er
en enkel og hensiktsmessig form for rekruttering.  Vi har gått over til  å bruke
Facebook  som  “hjemmeside”  for  avdelingen  og  opplever  dette  som  lettvint  -
spesielt når det gjelder å nå ut til interesserte.

3. Økonomi

Avdelingens regnskapsår har i denne perioden løpt fra november 2016 til utløpet
av 2017 grunnet omstilling av regnskapsåret til å sammenfalle med kalenderåret.
Utgifter har i hovedsak vært figurer til våre foredragsholdere og NKS sitt bidrag 
til Hordvik-prisen 2016. Overskytende midler fra dette regnskapsåret vil gå til å 
delvis dekke utgiftene til vitenshowet 11. november, hvis betaling ble forsinket 
grunnet feil i den opprinnelige fakturaen. Det bemerkes at kostnadene for 
vitenshowet ble kr 9200,00, noe som for kommende budsjettår etter alt å dømme
vil føre til en reduksjon i egenkapitalen.

Avdelingens økonomiske resultat ved slutten av regnskapsåret er kr 452,55, noe 
som medfører en endring av egenkapitalen fra kr 31202,23 til kr 31654,78.

4. Oppsummering

Vi i NKS avd. Nord-Norge anser året for å være vellykket og er tilfreds med det 
jevnt over gode oppmøtet på våre arrangementer. Vi ser frem til et nytt godt år!

Tromsø, 30/1/2018

_____________________

Magnus Ringholm
Styreleder NKS avd. Nord-Norge
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