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1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer 
 
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Rune F. Einrem Stipendiat, UiT  
Nestleder: Linda Hanssen  Seniorforsker, NILU  
Kasserer:  Tone Kristoffersen  Stipendiat, UiT  
Sekretær:   Susann Skagseth   Forsker, UiT 
Vara 1: Sandra Huber   Spesialrådgiver, UNN 
Vara 2: Stephanie Hansen   Rådgiver, UiT 
 
 
Valgkomitéen har i 2019 bestått av:  
Jørn Hansen     Førsteamanuensis, UiT  
 
Revisor for 2019: 
Tore Lejon    Professor, UiT 
 
Avdelingen har per 08. januar 2020, 91 medlemmer noe som er en fremdeles 
positiv utvikling for foreningen. 

2. Aktiviteter i 2019 
 
Avdelingen har i 2019 hatt to styremøter. Dette anses å være på grensen. Det har 
i 2019 blitt arrangert fem medlemsmøter. Se Tabell 1 for oversikt over 
medlemsmøtene. 
 
Mangeårig IT-support og revisor for NKS-NN, Arnfinn Kvarsnes, gikk i 2019 av 
med pensjon etter over 40 års tro tjeneste ved institutt for kjemi, UiT. Arnfinn fikk 
overrakt en liten oppmerksomhet i form av en vinflaske fra leder på vegne av NKS-
NN. 
 
Årets første møte, 07. februar, var presentasjon av det nye Arcitc Center for 
Sustainable Energy ved senterleder Matteo Chinesa, UiT. Han presenterte 
medlemmene av konstellasjonen, deres forskningsfelt og pågående forskning fra 
egen gruppe.   
 
Årets andre møte, påskemøtet, var om «Drugs of abuse» og ble holdt av Aina 
Westerheim Ravna, UiT. Det ble fra avdelingen servert rikelig med sjokolade i 
anledning påsken.  
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Den 30. april var Delphine Schaming fra Paris på besøk ved UiT. Hun stilte på 
ekstremt kort varsel (2 timer) opp med et foredrag som omhandlet sin forskning 
innen nanomaterialer  
 
Periodesystemets 150 års jubileum ble av NKS-NN sin side feiret i anledning et 
foredrag av Abhik Ghosh, UiT. Bakgrunnen for foredraget var hans artikkel i bladet 
«American Scientist» hvor han argumenterte for at Mendelejev sitt opprinnelige 
utkast var sterkt påvirket av det indiske språket Sanskrit.  
 
I anledning Odd Hassels 50års jubileum for Nobelprisen i kjemi holdt Richard 
Engh, UiT, 31. oktober, et morsomt foredrag over Odd Hassel sin vei til 
Nobelprisen. Det ble også tid til flere avsporinger med Odd Hassel relatert tema.  
 
 
Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2019. 

Nr. Møte Dato Antall 
deltakere 

 
1 

 
“ARC – Arctic Center for Sustainable Energy – 
hvem, hva, hvordan?” ved Matteo Chiesa, UiT 
 

 
7. feb. 19 

 
ca. 12 

2 ”Drugs of abuse: Molecular mechanisms of 
action and potentials for discovery of new 
therapeutics” ved Aina Westrheim Ravna. 

 
9. apr. 19 

 
ca. 25 

 
3 

“Hybrid materials based on carbon dots for 
photocatalytic applications” ved Delphine 
Schaming, Unitersitetet i Paris. 

 
30. apr. 19 
 

 
ca. 7 

 
 

4 
“The grammar of the elements: New historical 
evidence on the inspiration behind 
Mendeleev’s periodic table” ved Abhik Ghosh, 
UiT 

 
30. sept. 19 
 

 
ca. 43 

 

5 «Boats or Chairs?» The 50th Anniversary of 
Odd Hassel’s Noberl Prize in Physical 
Chemistry” ved Richard Engh, UiT. 

 
31. okt. 19 

 
ca. 22 

 
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.  
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3. Økonomi 
 
Etter at regnskapsåret 2018 gikk i underskudd, er det overskudd for 
regnskapsåret 2019. Hordvikprisen 2018 ble i 2019 tildelt en gruppe på fire 
personer som har jobbet med det sosiale miljøet blant PhD studenter i kjemi ved 
UiT.  
Møteutgifter i 2019 inneholder bevertning ved årsmøtet, sjokolade og kaffe under 
møter og gave til foredragsholder. Avdelingen planla et større innkjøp av gaver til 
foredragsholdere i 2019 som ikke ble gjennomført, dette legges inn i budsjettet for 
2020.  
Avdelingens bruksomkostninger til banken er mer enn halvert siden 2018 da det 
nå kun er én bruker av kontoen.  
 
Regnskapet inneholder også en sponsorsum på rundt kr 100 som kommer fra en 
ukjent giver.  
 
Avdelingens økonomiske resultat ved slutten av regnskapsåret er kr 4262,26 noe 
som medfører en endring av egenkapitalen fra kr 24271,66 til kr 28533,92. 
 
Da foreningen fyller 40år i 2020 vil det bli budsjettert midler til en markering. 
Dette vil påvirke egenkapitalen til en viss grad. 

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 
og godt jubileums år! 
 
Tromsø, 08/1/2020 
 

 
 
 

Rune F. Einrem 
Leder NKS avd. Nord-Norge 


