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Medlemstall:
Ved utgangen av 2014 var det 107 registrerte medlemmer. Faggruppa opplever en meget svak
nedgang i antall medlemmer. Dette skyldes trolig at det store flertallet av studenter innen
fagfeltet ikke er norske. Dermed blir rekruttering mye vanskeligere.

Aktiviteter 2014:
- Nordisk katalysesymposium:
I 2014 ble det 16. nordiske katalysesymposiet arrangert i Oslo. Derfor ble det ikke arrangert et
norsk symposium. Det har tidligere blitt vedtatt, og bekreftet på e-styremøte i 2013, at
faggruppa ikke arrangerer norsk symposium når det er kollisjon mellom nordisk
katalysesymposium og International Congress on Catalysis (ICC). I praksis vil dette si at det

norske katalysesymposium ikke blir avholdt hvert 4. år (dvs. i 2016, 2020, etc.). Det norske
katalysesymposiet blir heller ikke avholdt når det nordiske katalysesymposium arrangeres i
Norge.
Det nordiske symposiet ble arrangert på kjemisk institutt ved UiO i tidsrommet 15.-17. juni.
Dette symposiet arrangeres hvert annet år, og arrangementet sirkulerer mellom Norge,
Sverige, Danmark og Finland. I Norge veksles det mellom Trondheim og Oslo. Symposiet
samlet om lag 190 deltagere. Den vitenskapelige komiteen mottok om lag 170 abstracts, og 44
av disse ble valgt ut som foredrag i to parallelle sesjoner. I tillegg hadde vi fire inviterte
plenarforedrag, fire nordiske keynoteforedrag og omlag 100 postere. Ti utstillere deltok også.
Arrangementet må kunne beskrives som vellykket. Kjemisk institutts lokaler egner seg
relativt godt til møter av denne størrelse. Arrangementskomiteen, som langt på vei overlapper
med styret i faggruppa, gjorde en god del nyttige erfaringer når det gjelder å arrangere
mellomstore faglige møter. Et utfyllende referat er publisert i bladet Kjemi og er tilgjengelig
på faggruppas hjemmesider.
- Årsmøte, styremøter, valg
Valget ble gjennomført per e-post i mars 2014. Valgkomiteens innstilling ble sendt til
faggruppas medlemmer, og valgkomiteen mottok ingen innsigelser. Valgkomiteens forslag
ble således valgt ved akklamasjon. Styret konstituerte seg som beskrevet over.
Faggruppa gjennomførte ett styremøte i mai 2014, også per e-post. Årsrapporten for 2013
med regnskap, samt protokollen fra årsmøtet i 2013 var orienteringssaker. Styret vedtok at det
norske katalysesymposiet skal arrangeres i Bergen i 2015. Styret vedtok også å tildele
signaturrett til styreleder på vegne av faggruppa (i forbindelse med registreringen av
faggruppa i Brønnøysundregisteret).
Vanligvis blir faggruppas årsmøte avholdt i samband med det norske katalysesymposiet, som
vanligvis arrangeres etter undervisningsslutt sent på året. Ettersom det ikke ble arrangert noe
norsk symposium i 2014, ble det heller ikke arrangert et fysisk årsmøte i 2014. Generelt sett
er det upraktisk å ha årsmøtet så sent på året. Årsmøtet bør være i forkant av fristen for
årsrapporteringen til NKS. Slik det er nå, kommer vi skjevt ut av årsberetninger, valg, samt at
faggruppa ikke har reell mulighet til å godkjenne faggruppas årsrapport. Styret arbeider med å
revidere denne praksisen.
Valg vil blir arrangert per e-post til faggruppas medlemmer i løpet av mars 2015.
- Registrering av faggruppa i Brønnøysundregisteret
Dette arbeidet, som også omfattet en revisjon av vedtektene basert på den tilgjengelige malen
for faggruppene og lokalavdelingene, ble sluttført i 2014. Faggruppa er nå registrert i
enhetsregisteret med organisasjonsnummer 913 523 520. Med dette har også faggruppa
inngått en avtale om bedriftspakke med banken.
- Pris for beste doktorgrad innen fagfeltet katalyse
Faggruppa har vedtatt å opprette en pris for beste doktorgradsavhandling innen fagfeltet. Den
norske vinneren vil også nomineres til den tilsvarende europeiske prisen som deles ut av

EFCATS. Så langt har prisen blitt delt ut kun en gang, og det pågår et arbeid i styret for å
revidere og forenkle måten dette håndteres på.
- Rådsmøtet:
Leder Stian Svelle representerte faggruppen på NKS’ Rådsmøte i Vitenskapsakademiet (9.
mai 2014).
- Representasjon
Faggruppen er representert i det nordiske katalyseselskapet ved Magnus Rønning og i det
europeiske EFCATS ved Richard Heyn. Begge disse organisasjonene organiserer
regelmessige symposier/kongresser og sommerskoler for doktorgradsstudenter.
- Publisering
Faggruppens web-sider blir kontinuerlig oppdatert med relevant informasjon om aktivitetene i
faggruppa og linker til møter og annen informasjon (se: http://www.kjemi.no/katalyse).
Referatet fra det nordiske katalysesymposiet har blitt publisert i bladet Kjemi. Faggruppa og
styreleder Stian Svelle arbeider for at faggruppas medlemmer skal publisere bladet Kjemi,
men så langt har ikke dette arbeidet båret frukter.

Økonomi og regnskap

Faggruppas økonomi er god. Regnskapet per 31.12.2011 viser at faggruppen har en disponibel
kapital på 154 764 NOK (se vedlagt regnskapsrapport).
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