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1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer 
 
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Rune F. Einrem Stipendiat, UiT  
Nestleder: Sandra Huber   Spesialrådgiver, UNN  
Kasserer:  Tone Kristoffersen  Stipendiat, UiT  
Sekretær:   Susann Skagseth   Forsker, UiT 
Vara 1: Johan Isaksson Forsker, UiT 
Vara 2: Stephanie Hansen   Rådgiver, UiT 
 
 
Valgkomitéen har i 2018 bestått av:  
Bjørn Olav Brandsdal   Professor, UiT  
Jørn Hansen     Førsteamanuensis, UiT  
 
Revisor i 2018: 
Arnfinn Kvarsnes   Overingeniør, UiT 
 
Avdelingen har per 14. januar 2019 87 medlemmer, hvorav 62 aktive, pluss ett 
“skolemedlem” (Kongsbakken VGS). 24 medlemmer er ikke definitivt markert 
som betalende grunnet enten honnørstatus eller nylig innmelding. Tilsvarende 
medlemstall for 2017 og 2016 var henholdsvis 78 og 82. Medlemstallet har 
dermed en positiv utvikling på 9 stykk, 11.5%. 

2. Aktiviteter i 2018 
 
Året startet med en aktiv søkeperiode om sponsormidler til foreningen fra 
kjemirelaterte bedrifter både lokalt og nasjonalt. Responsen var veldig laber, men 
det ble utvekslet en rekke korrespondanse med en av landets største aktører som 
kom med lovnader som de ikke har holdt. Heldig vis var det én bedrift, Equinor, 
som støttet avdelingen i 2018. 
 
Foreningen bidro til jubileumsutgaven til historien til NKS ved at leder bygde på 
notatet Historien til NKS-NN utarbeidet av Prof. em. Tor Dahl. 
 
Takket være Arnfinn Kvarsnes har avdeling fått ny nettside opp og gå, 
http://site.uit.no/nks-nn/. Denne vil fungere som en stasjonær nettside og sosiale 
media vil i hovedsak bli benyttet til dynamisk formidling. 
 
Avdelingen har i 2018 arrangert tre medlemsmøter og hatt to styremøter. Se 
Tabell 1 for oversikt over medlemsmøtene. 
 

http://site.uit.no/nks-nn/
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Årets første møte, 29. mai, var "Trace gas spectroscopy on a chip – Journey 
towards high-end on-chip sensors" - et foredrag ved Jana Jágerská, UiT. Jana har 
de siste årene fått store bevilgninger og har flere samarbeid med institutt for 
kjemi, UiT. På møtet fortalte hun om pågående forskning på deteksjon av gasses i 
små mengder. 
 
Årets andre møte var et foredrag om Whisky fra Tromsøs egne destilleri, Aurora 
spirit. Her kom Gjermund Stensrud, destillerisjef, med flere smaksprøver av både 
ginn og whisky og holdt et foredrag om produksjonen og om bedriften. 
 
11. oktober markerte NKS avdeling Nord-Norge selskapets 125 årsjubileum. Dette 
i form av et foredrag om historien til NKS av Prof. em. Bjørn Pedersen. Det var 
veldig gledelig å se at flere av våre «eldre» medlemmer tok turen. 
 
Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2018. 

Nr Møte Dato Antall 
deltakere 

 
1 

 
“Trace gas spectroscopy on a chip – Journey 
towards high-end on-chip sensors” ved Jana 
Jágerská, UiT 
 

 
29. mai 18 

 
ca. 15 

 
2 

 
“Whisky-foredrag” ved Gjermund Stensrud, 
Aurora Spirit 

 
22. juni 18 
 
 

 
ca. 17 

 

 
3 

 
“Norsk Kjemisk Selskap 125 år – en 
suksesshistorie” ved Bjørn Pedersen, UiO 
 

 
11. okt. 18 
 

 
ca. 20 

 

 
Vi er fornøyd med oppmøtet på arrangementene. Gjennom det varierte tema har 
vi nådd bredt ut blant våre medlemmer gjenspeilet i de nye ansiktene på hvert 
møte. Antall oppmøtte er helt på linje med tidligere år.  
 

3. Økonomi 
 
Avdelingens regnskapsår har for første gang fulgt kalenderåret. For første gang 
har vi investert i bevertning (kaffe) på våre møter. Det har også vært utgifter i 
forbindelse vitenshowet arrangert 11. november 2017. Regnskapet inneholder 
også en reiseutgift for en foredragsholder som vil bli dekket av NKS sentralt. 
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Bruksomkostning til banken har i 2018 vært dobbelt så høy som forventet grunnet 
overlapp av brukere av konto. 
 
Foreningen var så helde å få støtte på kr. 2000,- fra Equinor. 
 
Avdelingens økonomiske resultat ved slutten av regnskapsåret er kr -7383,12 noe 
som medfører en endring av egenkapitalen fra kr 31654,78 til kr 24271,66. 

4. Oppsummering 
 
Vi i NKS avd. Nord-Norge anser året for å være vellykket og er tilfreds med det 
stabile og jevnt over gode oppmøtet på våre arrangementer. Vi ser frem til et nytt 
godt kjemi år! 
 
Tromsø, 30/1/2018 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Rune F. Einrem 
Styreleder NKS avd. Nord-Norge 
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