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1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer 
 
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Juho Aleksi Kosonen 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 2020 bestått av:  
Bjørn Olav Brandsdal   Professor, UiT 
Jørn Hansen     Førsteamanuensis, UiT  
 
Revisor for 2020: 
Tore Lejon    Professor, UiT 
 
Avdelingen har per 15. januar 2021 86 medlemmer, der 7 er sent ute med betaling, og 
1 mangler kontaktinfo. Dette er et lite fall fra forrige år, der det var registrert 91 
medlemmer. 
 
Det kan spekuleres at covid-19 har hatt negativ innvirkning på medlemskapstallene. 
Især kansellasjonen av både Organisk Kjemisk høstmøte 2020 og vintermøte 2021 kan 
forklare fallet i antall medlemmer. Tidligere år har spesielt vintermøtet bidratt til 
rekruttering av nye medlemmer. 

2. Aktiviteter i 2020 
 
Avdelingen har i 2020 hatt tre styremøter og tre medlemsmøter. Grunnet covid-19 var 
året noe ekstraordinært, og to av medlemsmøtene ble arrangert digitalt via 
møteplattformen Zoom. 
 
NKS-NN hadde 40-års jubileum i 2020, og det var planlagt å markere dette med 
forelesning, mat og drikke. Dessverre bydde 2020 på sine utfordringer, og feiringen er 
blitt utsatt, der håpet er at fysiske arrangementer kan holdes igjen i løpet av 2021. 
 
Tross at covid-19 bydde på en mengde med utfordringer og gjorde fysisk oppmøte på 
arrangementer uaktuelt, har digitale arrangementer sine fordeler. De digitale 
arrangementene ble, i samarbeid med hovedstyret i NKS, gjort tilgjengelig for 
medlemmer og interesserte på landsbasis. Dette ble ansett som en stor suksess, og 
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det er mulig at digitalt oppmøte vil forbli et alternativ på fremtidige arrangementer, 
selv uten covid-19 restriksjoner. 
 
Årets første medlemsmøte ble holdt 21. januar, der Georg Hansen fra Norsk Institutt 
for Luftforskning foreleste om klimakrisen og potensielle løsninger som ikke har fått 
mye medieoppmerksomhet. 
 
Årets andre møte, 3. juni, ble arrangert digitalt – den første av sin type i NKS-NNs 
historie. På dette historiske arrangementet foreleste den nylig ansatte 
førsteamanuensisen ved Institutt for kjemi, Marius Myreng Haugland, om spin-
labeling som et verktøy for å bestemme den tredimensjonale strukturen til enkelte 
makromolekyler. Det var mulig for interesserte utenfor Nord-Norge-kretsen å møte 
opp. 
 
På det tredje og siste møtet, 29. september, holdt seniorforsker i virologi på UNN, 
Christine Hanssen Rinaldo, et foredrag om nøyaktig hva som gjorde covid-19 i stand 
til å forårsake en global pandemi. Dette arrangementet var også digitalt og tilgjengelig 
for interesserte utenfor Nord-Norge. 
 
Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2020. 

Nr. Møte Dato Antall 
deltakere 

 
1 

 
«Klimakrisen: Finnes det en løsning?» ved Georg 
Hansen, NILU 
 

 
21. jan 20 

 
ca. 15 

 
2 

 
«Spins and structure: Using electrons to 
understand DNA» ved Marius Myreng Haugland, 
UiT 
 

 
3. juni 20 

 
ca. 40-50 

 
3 

 
«Hvordan kunne SARS-CoV-2 føre til en pandemi 
som truer vår velferd?» ved Christine Hanssen 
Rinaldo, UNN/UiT 
 

 
29. sep. 20 
 

 
ca. 30-40 

 
Oppmøtet er vi veldig fornøyd med. I tillegg til at det er blitt forelest om interessante 
temaer av dyktige forelesere, har digitale arrangementer vist seg å være en stor 
suksess. Oppmøtet på medlemsmøte 2 anses som rekordstort for et NKS-NN 
arrangement. Størsteparten av de som deltok holder til i Nord-Norge, men det var 
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også flere fra lenger sør i landet som tok seg tida til å delta. Dette har vært veldig 
oppmuntrende og et stort lyspunkt i et ellers utfordrende år. Tilbakemeldinger har 
også vært strålende og det har kommet oppfordringer om å fortsette å inkludere folk 
utenfor Nord-Norge kretsen. 

3. Økonomi 
 
Ikke overraskende har ikke forbruket i 2020 vært stort på grunn av lite fysiske 
arrangementer. Regnskapsåret 2020 gikk i overskudd, i likhet med året før. 
Møteutgifter inneholder bevertning ved årsmøtet i januar, og gaver til 
foredragsholdere. Det var planlagt å gjøre et større innkjøp av gaver i 2020, men 
grunnet smittevernsrelaterte problemer ble ikke dette gjennomført og legges inn i 
budsjettet for 2021. 
 
Foreningen var så heldig å få støtte på 3000 kr fra Matriks AS høsten 2019. Denne 
summen er inkludert i regnskapet for 2020. 
 
Avdelingens økonomiske resultat ved slutten av regnskapsåret er 6 684,10 kr, noe som 
medfører en økning i egenkapitalen fra 28 533,92 til 35 218,02 kr. 
 
Siden markeringen av lokalavdelingens 40-års jubileum er blitt forskjøvet, regnes det 
med at en del av egenkapitalen vil gå til dette i 2021. I tillegg skal Hordvik-prisen, 
bestående av en sum på 4 000 kr og et diplom, deles ut i regnskapsåret 2021. 

4. Oppsummering 
 
Tross det at 2020 har bydd på en rekke utfordringer, anser styret i NKS-NN året 
vellykket. Øynene er blitt åpnet for nye måter å holde arrangementer på, og oppmøtet 
har vært usedvanlig godt. Vi ser frem til et nytt og forhåpentligvis mer stabilt år! 
 
Tromsø, 20/1/2021 

 
 
 
 

Juho Aleksi Kosonen 
Styreleder NKS avd. Nord-Norge 


