
 
 
 

8. Norske Polymer- og kolloidvitenskapelige Vårmøte 
12. April, 2010   
 
Arrangør: Faggruppen for Makromolekyl- og kolloidkjemi i Norsk Kjemisk Selskap 
 
1 Innledning 
Faggruppen for Makromolekyl- og kolloidkjemi i Norsk Kjemisk Selskap arrangerer 
det 8. 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 og 
øvrige Norden. I tillegg til noen inviterte foredragsholdere av internasjonal størrelse, vil det 
bli lagt vekt på presentasjoner gitt av inviterte foredragsholdere fra de ulike institutt- og 
industrimiljøene i Norge og av ansatte og studenter fra universiteter og høgskoler. Vi 
håper på denne måten å bidra til bedre kontakt og et tettere samarbeide mellom de ulike 
forskningsmiljøene. 
 
2 Møtested 
Møtet blir arrangert på Klækken Hotell ved Hønefoss den 12 april. Møtet vil starte mandag 
den 12. april kl. 10.  Det vil bli servert lunsj, og møtet avsluttes med felles middag. Endelig 
program vil bli lagt ut på våre nettsider. De som ønsker det kan reservere rom for overnatting. 
 
3 Presentasjoner 
Dette møtet vil bestå både av inviterte og påmeldte foredrag av ulik lengde (20 - 45 
minutter). Dersom det blir for mange foredrag, kan en del bli gitt som postere. Det 
endelige programmet vil bli fastlagt etter at påmeldingsfristen er gått ut. Programmet blir 
fortløpende oppdateret på faggruppens nettsider. 
 
4 Kostnader 
Prisen for møtet vil være kr. 900 for ansatte i industri/forskningsinstitutt og kr. 450 for ansatte 
ved universitet/høyskoler. Møteavgiften dekker lunsj og kaffe/te servering i pausene. 
 
I tillegg til møteavgiften tilkommer:   
Kveldens tre retters middag: kr 425, rom og frokost, kr 775, totalt kr. 1200. 
Dette betales direkte av den enkelte ved avreise. 
 
For de som ikke er NKS medlemmer kommer et tillegg på kr 300,-. Dette tilsvarer 
medlemsavgiften i NKS i ett år. For studenter er det ingen konferanseavgift. 
 
Konferanseavgiften betales inn på bankkonto 6251.05.13253. 
 
For studenter og PhD-stipendiater er det anledning til å søke Norsk Kjemisk Selskap, 
Faggruppen for Makromolekyl- og kolloidkjemi om reisestøtte i forbindelse med dette 
møtet. Søknad sendes til faggruppens leder. For fattige akademikere vil det også være 
mulig å få støtte til hele oppholdet. 
 
5 Påmelding 
Påmelding skjer via faggruppens nettsider. Påmeldingsfrist er 22. mars 2010. 



Husk å markere om dere ønsker middag og rom i påmeldingsskjema. 
Alle vil få tilsendt en bekreftelse fra hotellet, og hotellutgiftene betales direkte til 
hotellet ved avreise. Manglende oppmøte vil bli belastet med utgiftene til 
hotelloppholdet. 
 
6 Reisemåte 
Fra Gardermoen er det mulig å ta Flybussen Askeladden direkte til Klækken hotell. 
(Avgang  klokken  8.15  plattform 29  ankomst Klekken kl 9.15)    
http://www.askeladden.net/gardermoen001.htm  
 
Fra Oslo blir det satt opp egen minibuss-transport såfremt det er mange nok som ønsker dette. 
Ellers anbefales felles kjøring. 
 
8 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. 


