Verksamhetsberättelse 2015
Medlemmar
I december 2015 hade föreningen totalt 714 medlemmar, varav 669 var
betalande, 1 gratis och 44 icke-betalande. Av de 691 betalande medlemmarna är
47 junior/familjemedlemmar och har betalat 10 kr. Motsvarande antal för
december 2014 var totalt 737 medlemmar, varav 691 var betalande, 1 gratis och
45 icke-betalande.
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Programansvariga för Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Skåne är
markerade med (Sthlm), (Gbg) och (Skåne) ovan.
Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under 2015 (12/1, 9/2, 9/3, 11/5, 9/6, 15/9 och
9/11). Årsmötet ägde rum i Kista, Stockholm den 21 maj i samband med ett
studiebesök på Reformtech AB. Vid årsmötet valdes Claes Niklasson och Bo
Olsson till nya ledamöter. Behandlade och beslutade ärenden framgår av justerat
protokoll. Endast styrelsemöten där minst hälften av ledamöterna är närvarande
protokollförs.
Revisorer
Ekonomisk granskning har gjorts av Staffan Larsson och reviderats av Peter
Baeling.
Valnämnd
Peter Baeling (sammankallande)
Lars Öjefors
Kansli
Kanslitjänsten sköts av Svenska Kemistsamfundets kansli.
Kommittéer och styrelser där SKR är representerat

SKR ingår i SMRs petroleumkommitté och representeras av Ebba Tamm.
Upplösning av Stiftelsen för Kemi- och Kemiteknik styrelse
Vid sitt höstmötet den 23/9-2015 har styrelsen för Stiftelsen Kemi och
Kemiteknik beslutat att föreslå huvudmännen SKR och Svenska
Kemistsamfundet att tillstyrka beslutet att upplösa Stiftelsen. Utgivningsbeviset
för Kemisk Tidskrift flyttas över till Svenska Kemistsamfundet och inom
Samfundet bildas ett nytt utskott – Tidskriftsnämnden. Nämndens
sammansättning ska motsvara nuvarande styrelse, dvs 2 ordinarie och 2
suppleanter från respektive huvudman med uppdraget att bevaka utgivningen av
Kemisk Tidskrift. Sammankallande utses inom nämnden. Stiftelsens tillgångar
ligger kvar i konsortiet SNSS och revisionen sker via förtroendevald revisor
alternativt inom revisionen av Kemistsamfundet.
Beslutet baserar sig på att upplägget har en historisk förankring. SKR är sedan
2006 en sektion inom Svenska Kemistsamfundet, dvs alla medlemmar återfinns
hos Kemistsamfundet. Att ha en Stiftelse och två huvudmän kan skapa konflikt
med att Stiftelsen är föreningen som ger ut medlemstidningen Kemisk Tidskrift
till sina medlemmar, Stiftelsen har inga medlemmar. Medlemmarna återfinns
hos huvudmannen Svenska Kemistsamfundet. SKV har undantagit
medlemstidningar från moms dvs 0%, jfr tidningsmomsen 6%. Ett för idag
anpassat upplägg är en ideell förening ev. med ett Servicebolag som har en
medlemstidning till sina medlemmar. Utgivningsbeviset kan innehas av den
Ideella föreningen eller Servicebolaget, spelar ingen roll – ses som en enhet av
SKV. Medlemsavgifterna är därmed momsfria liksom tidskriften.
Tidskriftsnämd
En tidskriftsnämnd ska ersätta den upplösta Stiftelsen kemi och kemiteknik.
Stiftelsens medel avses förvaltas som tidigare. Staffan Lasson, Anders Östman
och Ursula Kirsche har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag på arbetsordning
och sammansättning i den framtida tidskriftsnämden, samt ge förslag på
sammansättning av denna.
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Tidskrifter
Stiftelsen för Kemi och Kemiteknik ser för SKRs och Kemistsamfundets
räkning till att Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift ges ut av Mentor

Communication på för medlemmarna rimliga villkor. Stiftelsen har haft ett våroch ett höstmöte, förutom ett årsmöte.
Mentor Communication innehar utgivningsbeviset för Kemivärlden Biotech n
medan Stiftelsen för Kemi- och Kemiteknik innehar utgivningsbeviset för
Kemisk Tidskrift.
Utgivet av Mentor Communications AB under år 2015:
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift (medlemstidning) som även kan fås
som webbtidning.
Nyhetsbrevet Chemicalnet via E-post
Nordisk Papperstidning, LabTech Magazine och Process Nordic till alla som
anmäler att de vill ha den.
www.chemicalnet.se är nyhetssajten som är tillgänglig för alla.
Studiebesök, kamratträffar mm
Under 2015 anordnades ett studiebesök. Detta i samband med årsmötet den 21
maj då besöktes Reformtech AB i Kista, Stockholm.
Golftävling
Årets golftävling genomfördes, den 5-6 september 2015, under blixt och dunder
på Nyköpings Golfklubbs västra bana. Pga vädret avbröts spelet efter 16 hål. På
grund av de osäkra väderutsikterna för söndagen spelades inspelet som
poängbogey tävling. Under helgen drabbades Svealand av årets värsta (?) skyfall
så söndagens tävlingsspel blev inställt och lördagens resultat blev gällande med
följande resultat:
-Vinnare av vandringspriset Floras Pokal blev Robert Krafft som fick äran att
återigen rista in sitt namn i tennpottan.
- Reins Vandringspokal, priset till bästa dam, vanns av Karin Henningsson, som
har fått äran att arrangera nästa års golftävling
- Längsta drive tävlingen vanns av Göran Svensson
SKR-golfen 2016 kommer att hållas 3-4 september på Mjölby GK. Alla golfare
inom Kemistsamfundet och SKR hälsas hjärtligt välkomna då
SKRs årsmöte
Årsmötet hölls den 21 maj i Kista, Stockholm på Reformtech AB. Årsmötet
fastställde resultat- och balansräkningen för 2014 samt beviljade styrelsen
ansvarsfrihet. Det beslutades också att medlemsavgifterna inte ska förändras.
SKR:s kemiteknikpris
2015 års pris, en silvertacka på 1/2 kg silver, tilldelades Anna Gunnarsson,
författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret
Navet utanför Borås.
Anna Gunnarsson får priset för sitt arbete att med stor entusiasm utbilda lärare i
förskola och skola genom att visualisera kemin och på så sätt bidra till att tidigt
väcka intresset för kemi- och kemiteknik hos barn och ungdomar. Hon har skrivit de
populära böckerna om Berta Drake med lätta, vardagsanknutna kemiexperiment för
barn. Anna Gunnarsson visar vad pedagogik och entusiasm kan åstadkomma och är
en fantastisk förebild, inte minst för kemilärare.

Samarbete med övriga ingenjörsföreningar
Programsamarbetet med några andra ingenjörsföreningar finns i princip kvar
även om aktivitetsnivån har varit låg under året.
Gösta Lindners fond
Samarbetet med föreningen Unga forskare som inleddes 2012 har fortsatt även
2015. I samband med riksfinalen på Tekniska museet utser en jury det bästa
arbetet inom området kemiteknik. 2015 års stipendium tilldelades Klara
Carlström för sitt projektarbete "Askkomponenternas inverkan på
bäddmaterialet vid förgasning av biomassa
"Motivering: Med stor entusiasm och energi har Klara Carlström på ett noggrant
och strukturerat sätt studerat hur askkomponenterna kalium och kalcium har en
katalytisk inverkan på bäddmaterialen olivin och ilmenit och hur dessa påverkar
tjärnedbrytningen vid förgasning av biomassa.
Ekonomi
Föreningens ekonomi visas i årsredovisningen. Samförvaltningen av SKRs och
Gösta Lindners fond har fortsatt tillsammans med Stiftelsen för Kemi och
Kemiteknik och för Svenska Nationalkommittén för Kemi.
.

19 maj 2016 för styrelsen
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