NORSK KJEMISK SELSKAP
Faggruppe for Katalyse

ÅRSRAPPORT 2005
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Anja Olafsen
Torbjørn Gjervan
Karina Heitnes Hofstad
Vidar R. Jensen
Stian Svelle
Anders Holmen

SINTEF-Oslo
SINTEF-Trd
Statoil-Trd
UiB-Bergen
UiO-Oslo
NTNU-Trd

Vararepresentanter:

Hilde J. Venvik
Arne Grønvold
Richard Blom
Arne Grønvold
Anders Holmen
Åse Slagtern
Edvard Bergene

NTNU-Trd
Hydro-Porsgrunn
SINTEF-Oslo
Hydro-Porsgrunn
NTNU-Trd
SINTEF-Oslo
SINTEF-Trd

Revisor:
Europeisk kontakt:
Nordisk kontakt:
Valgkomite:

Medlemstall: Ved utgangen av 2005 var det 110 registrerte medlemmer.
Rådsmøte: Anja Olafsen representerte faggruppen på rådsmøtet i 2005.
Økonomi og regnskap: Faggruppens økonomi er god. Regnskapet viser at pr.
31.12.2005 har faggruppen en disponibel kapital på ca. 41 000 kr.
Symposium, årsmøte og valg: Faggruppens årlige symposium ble ikke arrangert i
2005. Årsaken til dette er at EuropCat VII ble avholdt i aug/sep-05. Videre skal det
neste nordiske katalysemøte avholdes i Trondheim 28-30 mai -06. Normal avholdes
årsmøte i faggruppen i forbindelse med det årlige symposiet. Valg på nytt styre for
2006 ble derfor foretatt via e-post. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt uten
stemmer mot. Det nye styret består av:

Leder:
Styremedlemmer:

Torbjørn Gjervan, SINTEF-Trd
Stian Svelle, UiO
Vidar R. Jensen, UiB
Anders Holmen, NTNU
Knut Thorshaug, SINTEF-Oslo
Thomas Sperle, Statoil-Trd

(valgt for 2 år i fjor)
(valgt for 2 år i fjor)
(gjenvalgt for 2 nye år)
(valgt for 2 år i fjor)
(ny, valgt for 2 år)
(ny, valgt for 2 år)

Vararepresentanter: Hilde J. Venvik, NTNU-Trd
Arne Grønvold, Hydro-Porsgrunn

(valgt for 2 år i fjor)
(valgt for 2 år i fjor)

Revisor:
Europeisk kontakt:
Nordisk kontakt:
Valgkomite:

(gjenvalgt for 2 nye år)

Richard Blom, SINTEF-Oslo
Arne Grønvold, Hydro-Porsgrunn
Anders Holmen, NTNU-Trd
Åse Slagtern, SINTEF-Oslo
Edvard Bergene, SINTEF-Trd

(gjenvalgt for 2 nye år)
(gjenvalgt for 2 nye år)

Styrebeslutninger og annen info:
1

Styret har besluttet at det ikke vil bli arrangert noe norsk
katalysesymposium i 2006 pga Trondheimsmiljøet i år står ansvarlig for å
arrangere det nordiske symposiet (28-30/5-06). Neste norske
katalysesymposium vil bli arrangert av katalysemiljøet i Oslo. Miljøet i
Oslo har sammen med styret bestemt seg for å legge møtet til NKS sitt
landsmøte-labmessen høsten 2007. Styret påpeker midlertidig at vi har en
tradisjon for at miljøene i Oslo, Trondheim og Bergen rullerer på å
arrangere de nasjonale møtene. Slik vil det også være i fremtiden.

2

Styret støttet bokutgivelsen ”Grensesprengende kjemi” med 5000 kr.

3

”Industry lecture” har vanligvis vært organisert gjennom NKS sentralt.
Faggruppen for Katalyse vil i 2006 ta ansvar for dette. ”Industry lecture”
legges til det nordiske symposiet i Trondheim. Hugh Stitt fra Johnsen
Matthey (UK) er invitert.

4

European Federation of Catalysis Societies har vært gjennom en
reorganisering, og fremstår blant annet med nytt navn (European
Federation for Catalysis, som forkortes EFCATS). I den forbindelse ble det
bestemt at dersom man ønsker medlemskap i organisasjonen, må det
nasjonale miljøet ha en skriftelig bekreftelse på dette av sine medlemmer.
Det er ingen medlemsavgift, og for å bli medlem må man samtykke i at
personalia (e-post adr, jobb adr, tlfnr) kan brukes for distribusjon av ikke
kommersiell vitenskaplig informasjon. Medlemmene av faggruppen fikk i
2005 tilbud om å bli medlem av European Federation for Catalysis. 27 av
110 registrerte medlemmer takket ja til dette.

Oslo, 28/2-06

Anja Olafsen
Leder NKS Faggruppe for Katalyse

