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Svenska Kemistsamfundets Göteborgskrets  
 
Verksamhetsberättelse för 2014  
 
Svenska Kemistsamfundet är en intresseorganisation för kemister och kemiingenjörer men även 
kemiintresserade är välkomna. Föreningen är rikstäckande men det finns även två olika typer av 
underavdelningar. Det är ett antal ämnesorienterade sektioner där personer med specialintressen 
kan ansluta sig. Det fins t.ex. en Analytisk sektion och en sektion för kemiingenjörer (SKR, 
Sveriges kemiingenjörers riksförening). Totalt finns det 12 sektioner. Alla medlemmar inom 
Kemistsamfundet tillhör också en krets beroende på var de bor.  
 
Svenska Kemistsamfundets Göteborgskrets omfattar de som bor i Göteborgsområdet. 
Uppdelningen görs efter postnummer och de som har nummer som börjar med 311, 40, 41, 42 
och 43 tillhör Göteborgskretsen. Totalt består Göteborgskretsen av ca 500 personer av de totalt 
3500 medlemmarna i Kemistsamfundet. Den 31 december 2014 hade Göteborgskretsen 504 
medlemmar, vilket är en minskning sedan tidigare år (dec 2013: 528; dec 2012: 550). 
 
Göteborgskretsen hade varit vilande under flera år när ett initiativ togs i början av 2011 för att 
väcka den till liv igen. Eftersom år 2011 av FN utlysts som kemins år ansågs detta vara ett bra 
tillfälle att dra igång verksamheten igen. Den officiella återstarten av Göteborgskretsen kan 
dateras till den 14 mars 2011 då ett årsmöte hölls. En ny styrelse valdes, föreningens ekonomiska 
ställning gicks igenom och stadgarna uppdaterades. Vid det senaste årsmötet den 31 mars 2014 
valdes en styrelse enligt nedan. 
 
Göteborgskretsens styrelse har varit sammansatt enligt följande: 
 

Ordförande:  Caroline Jonsson 
Sekreterare:  Hanna Bengtsson 
Kassör:  Ulf Jäglid 
Ledamot:  Christer Alstermark 
Ledamot:  Bengt Ohlsson 
 
Adjungerad:  Göran Petersson 
Adjungerad:  Göran Svensson 
Adjungerad:  Louise Tottie 

 
Revisor: Lars Öhrström 
Representant i Kemistsamfundets fullmäktige: Caroline Jonsson 

 
Föreningens organisationsnummer: 802462-6643  
 
Valberedning: Styrelsen  
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Under året 2014 har följande möten arrangerats av Göteborgskretsen: 
 
Årsmöte Göteborgskretsen:  31 mars  
Styrelsemöten Göteborgskretsen: 4 mars, 6 maj, 8 sep, 10 nov, samt konstituerande möte i 

anslutning till årsmötet 31 mars  
  
Under året 2014 har Göteborgskretsen arrangerat 9 evenemang och vid alla föreläsningar och 
diskussionsträffar bjöds det på fika.  
 
23/1 Ralf Sundberg: Fetter och kolesterol - hur gamla missförstånd lever vidare (föreläsning) 
 
31/3 Årsmöte + Göran Svensson: Kristallografi, förr, nu och i framtiden (föreläsning) 
 
22/4 Gunnar Agfors: Stenungsunds industriers historia och utveckling (föreläsning) 
 
6/5 Appar för konsumenter (Fokus på ”Miljö – Hälsa – Etik”), Appen Shopgun. (diskussionsträff) 
 
11/9 Jan Trofast: Jacob Berzelius (1779 – 1848): Kunskap, kultur och tradition skapar framtida 
vetenskapliga framgångar. (Lunchseminarium i samarbete med Chalmers och Göteborgs 
universitet) 
 
15/9 Jens Nielsen: Systems biology of metabolism: A travel from yeast to cancer (föreläsning) 
 
21/10 Ola Wendt: Haber-Bosch-processen – från svält till överflöd (föreläsning) 
 
19/11 Patrick Goede: Kemiska aspekter på energetiska material (föreläsning) 
 
25/11 Deltagande vid KARM arbetsmarknadsdag på Chalmers med syfte att marknadsföra 
Svenska Kemistsamfundet och Göteborgskretsen 
 
 
 
 
Göteborg den 16 mars 2014  
 
 
 
 
 
Caroline Jonsson  Ulf Jäglid  
 
 
 
 
Christer Alstermark   Bengt Ohlsson  Hanna Bengtsson 
 


