
NORSK KJEMISK SELSKAP 
NORD-NORGE AVDELINGEN 

 
 

1 
 

 
 
 

 
 
 

ÅRSMELDING 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juho Aleksi Kosonen     Linda Hanssen   Tone Kristoffersen 
Leder    Nestleder   Kasserer 

 

    Susann Skagseth 
    Sekretær 

 
  



NORSK KJEMISK SELSKAP 
NORD-NORGE AVDELINGEN 

 
 

2 
 

1. Styre, valgkomité, revisor og medlemmer 
 
Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Juho Aleksi Kosonen  Universitetslektor, UiT  
Nestleder: Linda Hanssen   Seniorforsker, NILU  
Kasserer: Tone Kristoffersen  Stipendiat, UiT  
Sekretær: Susann Skagseth  Forsker, UiT 
Vara 1:  Marius Myreng Haugland Førsteamanuensis, UiT 
Vara 2:  Bente S. Barge  Stipendiat, UiT 
 
 
Valgkomitéen har i 2021 bestått av:  
Bjørn Olav Brandsdal   Professor, UiT 
Jørn Hansen     Førsteamanuensis, UiT  
 
Revisor for 2021: 
Tore Lejon    Professor, UiT 
 
Avdelingen har per 28. januar 2022 81 medlemmer, der 2 er sent ute med betaling. 
Dette er et lite fall fra forrige år, der det var registrert 86 medlemmer. 

2. Aktiviteter i 2021 
 
Avdelingen har i 2021 hatt tre styremøter og tre medlemsmøter. Grunnet fortsatt 
COVID-19 pandemi ble alle medlemsmøtene holdt digitalt, selv om ønsket var å legge 
opp for både fysisk og digitalt oppmøte for de fleste møtene. 
 
2021 viste seg først og fremst å være et langt mer utfordrende år enn først forventet. 
Etter 2020 var håpet at COVID-19 vaksinen ville føre til en mer forutsigbar hverdag. 
Planen var 4-5 arrangementer for 2021, men lokalavdelingens 40-års jubileum måtte 
nok en gang utsettes på grunn av økt smitte og flere restriksjoner, og et foredrag som 
skulle holdes i desember måtte kanselleres. 
 
På den lyse siden har digitale arrangementer ført til høyt oppmøte og fortsatt mulighet 
for deltagelse for NKS medlemmer utenfor Nord-Norge. I tillegg ble Hordvik-prisen 
2020 tildelt stipendiat Magnus Burkow ved UiT. 
 
Årets første medlemsmøte ble holdt 28. januar, der professor Hanna-Kirsti S. Leiros 
ved Norstruct foreleste om den pågående kampen mot antibiotikaresistens og 
arbeidet som blir gjort ved Norstruct i Tromsø. Møtet ble holdt digitalt. 
 
Årets andre møte var planlagt å bli holdt fysisk og digitalt 4. juni, men økt smitte i 
Tromsø førte til at arrangementet måtte holdes eksklusivt på Zoom. Her ga 
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radiokjemiker ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Angel Moldes-Anaya, et 
innblikk i radiokjemiens fascinerende verden. Møtet var tilgjengelig for NKS-
medlemmer på landsbasis. 
 
Det tredje medlemsmøtet ble holdt 30. september, der seniorforsker Hilde Uggerud 
ved Norsk Institutt for Luftforskning deltok digitalt helt fra Oslo. Hun foreleste om 
sjeldne jordarter og de mange problemene og utfordringene rundt disse verdifulle 
grunnstoffene. Det var igjen mulig for NKS-medlemmer fra hele landet å delta. 
 
Det ble planlagt en juleforelesning for 16. desember ved professor Richard Alan Engh, 
men denne måtte dessverre avlyses pga. sykdom. 
 
Tabell 1: Medlemsmøter avholdt i NKS avd. Nord-Norge i 2021. 

Nr. Møte Dato Antall 
deltakere 

 
1 

 
«Et tredimensjonalt blikk på enzymstrukturer 
som bryter ned penicillin-lignende antibiotika – 
Hvordan kan vi bidra i kampen mot antibiotika-
resistente bakterier?» ved Hanna-Kirsti S. Leiros, 
Norstruct 
 

 
28. jan 21 

 
ca. 33 

 
2 

 
«Chemistry – The central science» ved Angel 
Moldes-Anaya, UNN/UiT 
 

 
4. juni 21 

 
ca. 30-40 

 
3 

 
«Metallene vi knapt har hørt om, men ikke kan 
klare oss uten» ved Hilde Uggerud, NILU 
 

 
30. sep. 21 
 

 
ca. 52 

 
Oppmøtet har jevnt utover vært strålende, og lokalavdelingens rekord ble slått for 
andre år på rad med det tredje medlemsmøtet, der ca. 52 deltok. Planen er å fremover 
gjøre det mulig å møte opp digitalt på fysiske arrangementer basert på at både 
medlemmer av NKS-NN og andre avdelinger setter stor pris på dette. 

3. Økonomi 
 
Regnskapsåret 2021 gikk i overskudd, men til en mindre grad enn året før. Utgiftene 
inneholdt gaver til foredragsholdere og Hordvik prisen, bestående av en sum på 4000 
kr. Inntekter besto utelukkende av midler fra NKS sentralt. 
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Avdelingens økonomiske resultat ved slutten av regnskapsåret er 686,50 kr, men er i 
realiteten 2000 kr høyere gitt at halvparten av Hordvik-pengene sponses av UiT. 
Regning for refusjon sendes i år og føres da i regnskapet for 2022. Egenkapitalen til 
lokalavdelingen har økt fra 35 218,02 kr til 35 904,52 kr i løpet av regnskapsåret 2021. 
 
Planen er å utnytte en del av egenkapitalen til markeringen av lokalavdelingens 40-års 
jubileum, som måtte utsettes. Det ser også realistisk ut at fysiske arrangementer vil 
igjen bli normen, noe som burde øke kostnadene for arrangementene. 

4. Oppsummering 
 
2021 levde dessverre ikke opp til forventningene, der en uforutsigbar Corona-hverdag 
førte til utsettelser og heldigitale arrangementer. På den andre siden har oppmøtet 
på medlemsmøtene vært enda bedre enn det allerede rekordgode 2020. Vi i styret i 
NKS-NN holder fingrene krysset og konkluderer med det samme som året før: Vi ser 
fram til et nytt og forhåpentligvis mer forutsigbart år! 
 
Tromsø, 04/02/2022 

 
 
 
 

Juho Aleksi Kosonen 
Styreleder NKS avd. Nord-Norge 


