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Medlemstall:
Ved utgangen av 2016 var det 87 registrerte medlemmer i medlemsnett.no. 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 2016:
- Norsk katalysesymposium:
Faggruppens årlige symposium ble ikke arrangert i 2016. 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.
- Årsmøte, styremøter, valg
2016 var et år med minimal aktivitet i faggruppa. Ettersom det ikke ble arrangert et
symposium, ble det heller ikke arrangert et fysisk årsmøte. All kommunikasjon i styret
foregikk via e-post. Valget ble gjennomført per e-post i februar 2016. 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.
- 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 kun blitt delt ut to ganger. Styret har revidert og forenklet måten
dette håndteres på, og prisen skal deles ut neste gang i 2017.
- Rådsmøtet:
Leder Stian Svelle representerte faggruppen på NKS’ Rådsmøte i Vitenskapsakademiet (15.
april 2016).
- Representasjon
Faggruppen er representert i det nordiske katalyseselskapet ved Magnus Rønning og i det
europeiske EFCATS ved Mats Tilset. 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).
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 31.12.2016 viser at faggruppen har en disponibel
kapital på 151 261 NOK (se vedlagt regnskapsrapport).
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