
Sammanfattning av 12th Delegate Assembly EYCN 3-7 maj 2017 i Heraklion, Grekland 
 
Inledning: 
EYCN är en dotterorganisation till EuCheMS som representerar alla medlemmar i de europeiska nationella 
kemisamfunden som är under 35 år. Den operativa verksamheten kan kort sammanfattas i ett par punkter: 1. Att 
främja intresset för kemi bland yngre människor i Europa. 2. Att värna kemin som vetenskap genom att motverka 
”kemofoba” krafter som baseras på okunskap och kunskapsförakt. Det görs även genom upplysning av kemins 
betydelse i samhället, till exempel för fred och välfärd.  
 
Sammanfattning av mötet: 
1. Representanter från de olika ländernas kemisamfund och deras nationella yngre nätverk presenterade sina 
verksamheter från det gångna året. De flesta medlemsländerna har separata och mycket aktiva yngre nätverk med 
grundutbildningsstudenter, doktorander och postdoks som bidrar till arbetet att sprida intresset för kemi bland 
ungdomar genom olika aktiviteter. Arbetet innefattar även olika aktiviteter för unga kemister som till exempel 
karriärträffar, CV-workshops, studiebesök och populärvetenskapliga föreläsningar. 
 
2. Ilya Vorotyntsev (Ryssland) presenterade sitt deltagande i arbetet med att etablera International Young Chemists’ 
Network (IYCN). IYCN får stöd av IUPAC och det första organiserade mötet kommer äga rum i samband med 
IUPAC-kongressen i Sao Paolo i juli 2017. Olika arbetsgrupper inom IYCN har också etablerats med videomöten 
varje månad där olika projekt diskuteras. 
 
3. Budgeten presenterades och diskuterades och ett litet underskott från 2016 rapporterades. 
 
4. De fyra arbetsgrupperna presenterade sina arbeten (Kommunikation, Nätverk, Vetenskap och Medlemskap). Alla 
delegater är medlemmar i någon av dessa arbetsgrupper. Kommunikationsgruppen arbetar med att sprida kännedom 
om de olika projekten och aktiviteterna som arrangeras för unga kemister i Europa samt EYCN. Nätverksgruppen 
arbetar med att knyta kontakter med beslutsfattare på olika nivåer, sponsorer och övriga kemirelaterade 
organisationer. De ansvarar även för utdelning av ett pris till framgångsrika kemistuderande. Vetenskapsgruppen 
arbetar med att komma på nya, samt finansiera och utveckla befintliga projekt i Europa för att främja kemiämnet. I 
Sverige har bland annat organiserats en nationell kemivideotävling för gymnasiestudenter (Chemistry 
ReDiscovered). Medlemskapsgruppen arbetar med att bistå befintliga och rekrytera nya medlemmar och 
kemisamfund som inte är med i vare sig paraplyorganisationen EuCheMS eller i EYCN.  
 
6. Matthias Kleff från EYCNs privata sponsor Evonik Industries presenterade sig själv och företaget.  
 
8. EuCheMS-ordföranden Prof. David Cole-Hamilton presenterade sitt arbete inom EuCheMS och tackade för 
EYCNs arbete under det gångna året.  
 
9. En ny styrelse utsågs och valdes, bestående av Alice Solda (ordförande), Torsten John (sekreterare), Victor 
Mougel (Nätverk), Hanna Makowska (Vetenskap), Ksenia Otvagina (kommunikation), Jenela Lazic (medlemskap). 
 
10. EYCNs arbete och projekt kopplade till konferensen 7th EuCheMS i Liverpool 26-30 Augusti 2017 diskuterades. 
 
11. Förslag presenterades av de finska, italienska och polska delegaterna om att vara värd för nästa DA-möte 2018. 
Alternativen är således Helsingfors, Turin och Skorzecin. Representanterna för respektive kandiderande 
kemisamfund återkommer med mer detaljerad information, kostnader osv och sedan kommer delegaterna besluta 
genom röstning. 
 
 
Som representant för det Svenska Kemisamfundet  
 
Magnus Johnson   
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Magnus presenterar Kemisamfundets aktiviteter under det gångna året. 
 

 
EuCheMS-presidenten Prof. David Cole-Hamilton. 
 


