
Lokalavdelingene 

 

Norsk Kjemisk Selskap: Overalt – alltid! 

 

Lokalavdelingene arrangerer 

foredrag, bedriftsbesøk og andre 

kjemibegivenheter i hele Norge! 

 

Priser og stipend 

 
Mange av selskapets faggrupper og lokal-
avdelinger deler ut reisestipend og 
forskjellige priser. Du kan lese mer om dette 
på selskapets nettsider: 
 

www.kjemi.no 

Faggruppene 
 Faggruppe for analytisk kjemi 

 Faggruppe for kjemiens historie 

 Faggruppe for katalyse 

 Faggruppe for kjemometri 

 Faggruppe for kvantekjemi og 

modellering 

 Faggruppe for makromolekyl- og 

kolloidkjemi 

 Faggruppe for matkjemi 

 Faggruppe for organisk kjemi 

 Faggruppe for kjemiundervisning 

 Faggruppe for uorganisk kjemi og 

materialkjemi 

 

Faggruppene formidler oppdatert 

fag og forskning til alle som er 

interessert i kjemi! 

 

Norsk kromatografisymposium; Organisk 

kjemisk vintermøte; Norsk katalyse-

symposium; Organisk kjemisk høstmøte;  

Den norske røntgenkonferansen; 

Nordic Conference on Plasma Spectro-

chemistry; Årlig møte i beregningskjemi; 

Nasjonalt møte i uorganisk kjemi og 

materialkjemi; Norwegian Environmental 

Chemistry Symposium 
 

 

 

 

 

 

NORSK KJEMISK 
SELSKAP 

 

 

 

 

Aktiviteter og 

medlemsfordeler 
 

 



Hva er NKS? 
 

Norsk kjemisk selskap ble stiftet i 1893 og 

har som formål å arbeide for kjemiens 

fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, 

samt å representere norske kjemikere i 

internasjonale fora.  

Selskapet har om lag 1400 medlemmer og er 

organisert i 10 faggrupper og 7 

lokalavdelinger.  

 

Norsk kjemisk selskap står for 

over 40 kjemiarrangementer 

hvert år! 

 

NKS arrangerer Landsmøtet i Kjemi, 

Hasselforelesningen og Industry lecture. 

Selskapet deler ut Guldberg-Waages 

gullmedalje, tilrettelegger for nominasjoner 

til Yaras Birkelandpris for doktorgrads-

arbeid i kjemi samt Norges deltagelse i 

Kjemi-OL.  

NKS forvalter Norges medlemskap i IUPAC 

(International Union of Pure and Applied 

Chemistry og EuChemS (European Chemical 

Society). 

 

 

Tidsskriftet Kjemi 

NKS utgir tidsskriftet Kjemi 6 ganger i året. 
Bladet inneholder kjeminyheter og fagstoff 
og finnes i digitalisert utgave på nett: 

www.kjemidigital.no 

PCCP 

NKS er medeier av tidsskriftet Physcial 
Chemistry Chemical Physics (PCCP). PCCP er 
et nivå 2 tidsskrift som holder høyt 
kjemifaglig nivå. PCCP deler også ut PCCP 
Emerging Investigator Lectureship Award. 

www.rsc.org/PCCP 

Bli medlem i dag! 
 
For- og etternavn: 
 

 

E-post: 

 

 

Født (ungdom/honnør): 

 

 

Postadresse: 

 

 

Telefonnummer:  

 

 

Velg blant faggruppene: 

 

 

 

 

Medlemskontingenter 
 
Vanlig medlem kr. 450 

Honnør over 67 år kr. 225 

Ungdom, under 26 år kr.  100 

Eventuelle medlemskap faggrupper koster 
kr. 25 pr faggruppe pr år. 

NKS har også konsern- og bedrifts-
medlemmer. For disse gjelder egne satser.  

www.kjemi.no/medlemskap 

www.kjemi.no 

www.kjemidigital.no 


