Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets
Verksamhetsberättelse för 2016
Svenska Kemisamfundet är en intresseorganisation för kemister och kemiingenjörer men även kemiintresserade
är välkomna. Föreningen är rikstäckande och det finns två olika typer av underavdelningar. Det är ett antal
ämnesorienterade sektioner där personer med specialintressen kan ansluta sig. Det fins t.ex. en Analytisk
sektion och en sektion för kemiingenjörer (SKR, Sveriges kemiingenjörers riksförening). Totalt finns det 12
sektioner. Alla medlemmar inom Kemisamfundet tillhör också en krets beroende på var de bor.
Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets omfattar de som bor i Göteborgsområdet samt Borås. Under 2016 års
första månad lades Boråskretsen ned och dess medlemmar flyttades över till Göteborgskretsen. Uppdelningen
görs efter postnummer och de i Göteborgsområdet som har nummer som börjar med 311, 40, 41, 42 och 43 samt
Borås tillhör Göteborgskretsen. Den 31 december 2016 hade Göteborgskretsen 486 medlemmar av de totalt
3371 medlemmarna i Kemisamfundet (dec 2015: 455 st; dec 2014: 504 st; dec 2013: 528 st; dec 2012: 550 st).
Göteborgskretsen var vilande under flera år och startades igen 2011. Den officiella återstarten av
Göteborgskretsen kan dateras till den 14 mars 2011 då ett årsmöte hölls. En ny styrelse valdes, föreningens
ekonomiska ställning gicks igenom och stadgarna uppdaterades. Vid det senaste årsmötet den 29 mars 2016
valdes en styrelse enligt nedan.
Göteborgskretsens styrelse har under det senaste året varit sammansatt enligt följande:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:

Caroline Jonsson
Özgür Tasbas
Ulf Jäglid
Christer Alstermark
Bengt Ohlsson

Adjungerad:
Adjungerad:
Adjungerad:

Göran Petersson
Göran Svensson
Louise Tottie

Revisor:
Lars Öhrström
Representant i Kemisamfundets fullmäktige: Caroline Jonsson
Föreningens organisationsnummer: 802462-6643
Valberedning: Styrelsen

Under året 2016 har följande möten arrangerats av Göteborgskretsen:
1

Årsmöte Göteborgskretsen:
Styrelsemöten Göteborgskretsen:

29 mars
23 feb, 27 april, 15 sep, 17 nov samt konstituerande möte i anslutning till
årsmötet 29 mars

Under året 2016 har Göteborgskretsen arrangerat 17 evenemang och vid alla föreläsningar och
diskussionsträffar bjöds det på fika.
Föreläsningar:
20 jan: Ann Fernholm, Ett sötare blod – om sockrets effekter i vår kropp, (150 pers)
2 feb: Jonas Svensson: Mejeriprodukter med fokus på mjölkproteiner
25 feb: Dirk Rudolph, Om de fyra senast upptäckta grundämnena; Nuclear Spectroscopy and Z Determination
of New Superheavy Elements (Lunchseminarium med GU/Chalmers)
29 mars: Årsmöte för Göteborgskretsen och föredrag: Lars Josefsson, Samarbete mellan kemistudenter och
industrin
27 april: Pernilla Wittung-Stafshede, Proteinveckning – ett spel på liv och död
24 maj: Margareta Elding-Pontén, Glutenfritt – vad är grejen?
8 sep: Agnes Wold, Damm- och bacillskräck förr och nu (60 pers)
21 nov: Jörgen Rosenqvist och Anders Lyngfelt, Hur kan vi fånga in och lagra koldioxid?
Kafé Kemi (diskussionsträff):
12 jan: Nyårsval för önskevikt
16 mars: Glutenkänslighet
10 maj: Principer och etik vid publicering (i samband med Science & Technology Day på Chalmers)
15 sep: Kemister väljer äpplen
7 okt: Kemisk Miljövetenskap 30 år
1 nov: Kemister för folkhälsa (med anledning av Kemins dag 21-22 okt som hade hälsa som tema)
17 nov: Sociala medier – Nya kanaler för Göteborgskretsen?
Studiebesök:
2 mars: Studiebesök på GoBiGas-anläggningen (Kretsens medlemmar inbjudna av Chalmers Fakultetsklubb)
17 maj: Studiebesök på Arla Foods i Falkenberg, norra Europas största producent av cottage cheese (Keso)

Göteborg den 13 mars 2017
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