
 
 
 
 

 Verksamhetsberättelse 2019/20 

 
 

Medlemmar 

I december 2019 hade föreningen totalt 583 medlemmar, Antalet medlemmar 

ökade lite från 560 2018. 

 

Styrelse och funktionärer 

Ordförande  Vakant 

Vice ordförande (Sthlm) Kjell Jansson  KeyPlants 

Ledamot (Gbg) Lars Josefsson Chalmers 

Ledamot (Skåne) Michael Grimsberg LTH 

Ledamot  Oleg Pajalic  Perstorp/Chalmers 

Ständigt adjungerad Agneta Sjögren Kemistsamfundet 

 

Programansvariga för Stockholmsområdet, Göteborgsområdet och Skåne är 

markerade med (Sthlm), (Gbg) och (Skåne) ovan. 

 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under 2019/2020 (25/6, 20/8, 24/9, 8/10 , 

14/11, 21/1, 25/2, 31/3 och 28/4). Årsmötet 2019 ägde rum på Lunds Tekniska 

Högskola, Lund den 21 maj Vid årsmötet omvaldes fyra ledamöter övriga hade 

avsagt sig omval.  
Behandlade och beslutade ärenden framgår av justerade protokoll. 

 

Revisorer 

Ekonomisk granskning har gjorts av Anders Östman 

 

Valnämnd 

Vakant. Den gamla avgick vid förra årsmötet. Styrelsen har letat men inte hittat 

intresserade. 

 

Kansli 

Kanslitjänsten sköts av Svenska Kemistsamfundets kansli. 

 

Kommittéer och styrelser där SKR är representerat 

SKR ingår i SMRs petroleumkommitté och representeras av Ebba Tamm. 

 

Tidskriftsnämd 

I tidskriftsnämnden sitter valda av SKR Oleg Pajalic och Sven Järås 

Övriga ledamot är Mats Hansson  

 

 

 



Mentors redaktionsråd för Kemivärlden Biotech med Kemiskt Tidskrift  

Ordförande  Ulla Nyman, IKEM 

Utsedda av SKR Sven Järås 

  Oleg Pajalic 

   

 

Jury för SKR kemiteknik pris 

Sammankallande Lars Josefsson 

Göran Lindbergh 

  Boel Jönsson 

  Siv Engelmark 

 

Gösta Lindners fond  

  Michael Grimsberg 

   

 

Studiebesök, kamratträffar mm 

 

SKR och Göteborgs- samt Stenungsundkretsen av Kemisamfundet hade ett 

Studiebesök hos Nouryon i Bohus den 9 april. 

 
 

Kemisk Tidskrift 

 

Fortsatt utgivning ha skett under 2019/2020. Beslut att skjuta till medel togs på 

Kemistsamfundets Fullmäktigemöte 

 

 

 

Medlemssavgift 

 

Ingen speciell medlemsavgift tas ut för medlemskap i SKR utan bara medlems- 

avgift för Kemistsamfundet. 

SKR har under 2019 äskat pengar och fått beviljat för EFCE medlemskap 2019 

1500 € plus pengar för att täcka kostnaden för Silvertackan till SKR priset.  

 

Golftävling 

 

Årets SKR Golf hölls på Öijared Golfklubb, Alingsås den 25 augusti med 14 

deltagare. 

Vinnare av Flora’s Pokal blev Göran Svensson, Nödinge Science 

Reins Vandringspokal, priset till bästa dam, vanns av Karin Henningsson, 

Mölnlycke Health Care. 

 

SKR-golfen 2020 kommer att hållas 27-28augusti på Ombergs GK. 

Alla golfare inom Kemistsamfundet och SKR hälsas hjärtligt välkomna då 

 

SKRs årsmöte 

Årsmötet hölls den 22 maj på Chalmers. Årsmötet fastställde resultat- och 

balansräkningen för 2018 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  



 

 

 

SKR:s kemiteknikpris 
2019 års pris, en silvertacka på 1 kg silver, delades ut i januari i samband med 

Berzelius dagarna till Yariv Cohen, utvecklingschef på EasyMining. 

Motivering: Han får priset för sin insats för utveckling av kemiska processer för 

utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall. Processerna kan lösa viktiga 

samhällsproblem och hjälpa till att skapa en cirkulär ekonomi på riktigt, inte 

bara i teorin. 

Yariv Cohen har länge arbetet med återvinning av resurser från avfall med 

kemiska processer, framför allt fosfor från aska, med fokus på effektiva tekniker 

där flera komponenter i materialet kan tas tillvara och tungmetaller plockas ur 

kretsloppet. Som medgrundare och utvecklingschef på företaget EasyMining har 

han haft en central roll i att ta fram sju patent, två processer i 

projekteringsstadiet (Ash2Phos, fosfor och metaller ur slamaska, och Ash2Salt, 

olika salter ur flygaska från avfallsförbränning), ett stort samarbetsprojekt med 

gruvindustrin och ett projekt i EU:s LIFE-program (återvinning av kväve ur 

avloppsvatten). Han utvecklar processer med hänsyn både till kemin och miljön, 

marknaden, lagstiftningen och ekonomin, och gör det med imponerande 

kunskap, envishet och ödmjukhet. 

 För 2019 pris har ett bidrag inkommit från Boliden på 5000 kr.  

 

Samarbete med övriga ingenjörsföreningar 

Programsamarbetet med några andra ingenjörsföreningar finns i princip kvar 

även om aktivitetsnivån har varit låg under året.  

 

EFCE (European Federation of Chemical Engineering) 

 

SKR är Sveriges representant i EFCE. Se bilaga 1 och 2 

 

Gösta Lindners fond 

 

Priset 2019 10 000 kronor delades ut till  Lina Kromnér, Nyströmska skolan i 

Söderköping för sitt arbete C-vitamintillskott – En rapport gällande C-

vitaminhalten i Cvitamintillskott och dess nödvändighet för människan. 

Linas arbete är både praktiskt och teoretiskt. Lina har arbetat jodometrisk 

titrering som 

analysmetod för att bestämma halten askorbinsyra. Inom arbetet redovisades 

vilka C-vitaminbrustabletter som ger mest C-vitamin i förhållande till 

inköpskostnaden. Till arbetet 

redovisas också en litteraturstudie om nödvändigheten av C-vitamintillskott. 

 

Stipendiekommitténs motivering 

Arbetet som Lina presenterar är både experimentellt och teoretiskt. 

Frågeställningarna som 



ställts upp är; Håller C-vitaminprodukten den halt som utlovas? Vilken produkt 

ger mest Cvitamin 

för inköpspriset? Är C-vitamintillskott nödvändig för människor? 

Lina har arbetat experimentellt med titrimetrisk metod och kritiskt granska 

metoden och 

diskuterar felkällor. Utifrån det experimentella arbetet redovisar Lina vilken C-

vitaminprodukt 

som ger ”störst utdelning C-vitamin” för konsument. I Linas arbete redovisas 

också en teoretisk genomgång av behovet av C-vitamintillskott. Arbetet beskrivs 

i en mycket 

välskriven rapport som uppfyller kraven på en teknisk rapport. 

 

 

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.  

. 

 

 

8 maj 2020 för styrelsen 

 

 Kjell Jansson 
 

Kjell Jansson  

Vice 

Ordförande 


