
Innledning

Faggruppen for Makromolekyl- og kolloidkjemi i
Norsk Kjemisk Selskap arrangerer det 5. Vårmøtet
i  polymer- og kolloidvitenskap.

Møtet er først og fremst tenkt å være et
kontaktskapende forum for vitenskapelige og
industrielle miljøer innen fagområdet i Norge. Det
vil bli lagt vekt på presentasjoner gitt av diplom-
hovedfags- og doktorgradsstudenter fra universi-
teter og høgskoler og fra personer ved de ulike
institutt- og industrimiljøene i Norge. Vi håper på
denne måten å bidra til bedre kontakt og et tettere
samarbeide mellom de ulike forskningsmiljøer
rundt om i landet.

Faggruppens styre 2000-2001

Professor Finn Knut Hansen, Leder
Universitetet i Oslo, tlf. 22855554

Harald Walderhaug, Nestleder
Universitetet i Oslo

Kristin Vinje, Sekretær
SINTEF Materialteknologi

Geir Fonnum, Kasserer
Dynal Particles AS

Hjemmeside: http://gibbs.uio.no/nksmakro/

Andre opplysninger om møtet, foredrags-
holdere mm. sammen med elektronisk på-
meldingsskjema kan finnes på faggruppens
nettsider.

For studenter/dr.gradsstudenter er det anledning til
å søke Norsk Kjemisk Selskap, Faggruppen for
Makromolekyl- og kolloidkjemi om reisestøtte i
forbindelse med dette møtet.

Presentasjoner

Dette møtet vil hovedsakelig bestå av påmeldte
foredrag (20 min inkl 5 min. diskusjon). Dersom
det blir for mange foredrag, kan en del bli gitt som
postere. Det vil i tillegg bli invitert 2-3 anerkjente
foredragsholdere. Det vil også bli avsatt god tid til
sosialt samvær (skigåing, svømming etc.) i
programmet. Det endelige programmet vil bli
fastlagt så snart som mulig etter påmeldingsfristen
og deretter lagt ut på gruppens nettsider.

Kostnader

Prisen for hotelloppholdet vil være kr. 1880,-.
Dette inkluderer full pensjon, inklusive drikke-
varer og kaffe/te under pauser i programmet. I
tillegg kommer det en konferanseavgift. For
ansatte ved universiteter og høgskoler er denne kr.
750, mens  for deltagere fra industri og forsk-
ningsinstitutter er beløpet kr. 1500. I tillegg er det
en avgift på kr 250 for de som ikke er medlemmer
i NKS og som ikke ønsker å melde seg inn. For
studenter/dr.gradsstudenter er det ikke noen avgift.

Påmelding

Påmelding skjer via faggruppens nettsider (e-
post), eller ved å sende inn kortet til høyre.
Konferanseavgiften (bare denne!) betales inn på
bankgiro 6251.05.13253 innen den 5. februar til:

Vårmøte 2001, c/o Geir Fonnum
Dynal Particles AS
Svelleveien 29
2004 Lillestrøm

Alle vil få tilsendt en bekreftelse fra hotellet, og
hotellutgiftene betales direkte til hotellet ved
avreise.

5. NORSKE POLYMER- OG
KOLLOIDVITENSKAPELIG

VÅRMØTE 2001

Vi foretrekker at påmeldingsskjemaet på fag-
gruppens nettsider blir brukt. Har du ikke den
muligheten, kan du sende inn dette kortet.

Fornavn

Etternavn

Arbeidssted

Adresse

Telefon Faks

E-post adresse

 Universitet/høgskoleansatt (konf. avgift kr. 750)

 Industri/forskningsinstitutt (konf. avgift kr. 1500)

 Student/dr. grads student (ingen konf. avgift)

 Ikke NKS-medlem (tilleggsavgift kr. 250)

Beløpet innbetales på bankgiro 6251.05.13253

 Jeg ønsker å bidra med et foredrag med tittel:

Send kortet senest 5. februar 2001



Møtested

Møtet blir arrangert på Wadahl Høgfjellshotell
(tlf. 61298300) i Gudbrandsdalen 26. - 28. mars,
2001. Hotellet ligger i vakre omgivelser midt i
Norges flotteste dalføre. Møtet vil starte mandag
den 26. mars kl. 1400 med lunsj kl 13.00. Det
avsluttes med lunsj onsdag den 28. Mulighet for å
starte med weekendopphold tidligere eksisterer.
Hver enkelt må i så fall selv avtale dette med
hotellet i god tid på forhånd.

Reisemåte

Det vil bli oppsatt direkte busser fra Oslo og evt.
fra Trondheim og tilbake som tidligere år. Det er
også mulig å ta  toget enten fra Trondheim eller
Oslo. Tog fra Oslo kl. 0837 og fra Trondheim kl.
0823 stopper på  Vinstra hhv. kl. 1142 og kl.
11.23. Hotellet kan besørge transport fra og til
stasjonen dersom de får beskjed i forveien.
Hotellet er også lett tilgjengelig med egen bil.
Kjør i så fall E6 og ta av ved Harpefoss mot Gålå.

Opplysninger om arrangementet

Det vitenskapelige programmet vil bli holdt i tre
avdelinger på mandag ettermiddag, tirsdag etter-
middag og onsdag formiddag. Tirsdag formiddag
(før lunsj) vil bli avsatt til sosialt samvær/-
skigåing. I hotellets umiddelbare nærhet er det
utmerkede forhold for så vel langrenn som alpine
aktiviteter.

Publikasjon

Det vil ikke bli utgitt vanlige proceedings i
forbindelse med dette møtet. Foredragsholderne
bes sende inn et kort abstract, som vil bli utdelt på
møtet og lagt ut på gruppens nettsider.

FØRSTE SIRKULÆRE
OG PÅMELDING

Norsk Polymer- og
Kolloidvitenskapelige

Vårmøte 2001

26. - 28. mars, 2001

Norsk Kjemisk Selskap
Faggruppen for Makromolekyl- og

kolloidkjemi
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