Oslo 28. feb. 2011

Årsrapport 2010 fra NKS´ Faggruppe for kjemiens historie
Av faggruppeleder Bjørn Pedersen, Kjemisk institutt, UiO
Faggruppen arbeider for å øke kjennskapet til kjemiens historie i Norge og er et
bindeledd til tilsvarende organisasjoner i andre land. Informasjon om faggruppen blir
gitt på gruppens hjemmeside: http://www.kjemi.no/historie/ Den oppdateres jevnlig.
Faggruppen arrangerer bare ett fellesmøte i året. Det er årsmøtet.
Annette Lykknes, NTNU og undertegnete er representert i Working Party of History
in Chemistry i EuCheMS se http://www.euchems.org/Divisions/History/index.asp
Etter initiativ av faggruppen ble Arvid Mostad tildelt Thaulowprisen 2010 på Kjemisk
institutt 20.12 se http://www.kjemi.com/artikkel/4654/thaulowprisen-til-mostad/
Årsmøtet for 2010 ble holdt i Auditorium 2 i Kjemibygningen ved UiO 14. oktober
klokken 13:15. 9 medlemmer møtte. Antall medlemmer av faggruppen er i løpet av
året øket fra 63 til 66.
Lederen åpnet møtet og leste årsmeldingen for 2009. Det var ingen kommentarer til
årsmeldingen. Han orienterte om hva han visste om MN-fakultetets 150-årsjubileum
og UiOs 200-årsjubileum i 2011 (se http://www.matnat.uio.no/mn-aktuelt/mn-150--jubileumsarrangementer/ ). Dessverre var det ingen fra Trondheim tilstede så det kom
ingen orientering om NTNUs jubileumsfeiringer i 2010.
Ved valget ble Bjørn Pedersen (leder) og styremedlem Rolf Manne valgt for en ny 2årsperiode fra 1/1 -11 til 31/12-12.
Det ble servert kaffe/te og kringle i Kjemikantinen fra 14:30 til 14:55. Utgiftene ble
dekket av Kjemisk institutt.
Det var faggruppens tur til å arrangere årets Industry lecture. Som foredragsholder
hadde vi valgt dr. phil. og dr. scient. Helge Kragh, professor i
vitenskapshistorie Department of Science Studies, Aarhus universitet, Danmark
Foredraget startet klokken 15:00. Utgiftene til Kragh ble dekket av NKS sentralt.
Tittel på foredrag var: Argillium" and what followed: the intertwined industrial
histories of aluminium and cryolite. Foredraget ble godt mottatt av de 80 som var
tilstede. Et sammendrag av foredraget ble publisert på hjemmesiden til Kjemi se
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http://www.kjemi.com/artikkel/4440/industry-lecture-2010-om-aluminium-ogkryolitt/
Regnskap 2010:
Saldo per 31.12.09:

31 326,95 kr
Inn på konto

Innbetaling NKS 30.12.10
Renter:

Ut av konto

5.975,00 kr
36,99 kr

Gebyrer:

0,00 kr

Saldo per 31.12.10:

37.338,94 kr.
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