
Göteborg, 8 november 2020 
 

Hej medlemmar i Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets! 
 
Vi har nöjet att berätta att Göteborgskretsen har en ny styrelseordförande sedan två månader 
tillbaka och det är Maria Abrahamsson. Caroline Jonsson har valt att avgå som styrelseordförande 
för kretsen men kommer att fortsätta som ledamot i styrelsen. Nedan följer hälsningar från både 
avgående och nytillsatt ordförande. För presentation av hela styrelsen, besök gärna vår hemsida 
kemivg.se (välj ”Styrelsen”).  
 
Vi önskar er alla en fortsatt trevlig höst! 
 
Med vänlig hälsning, 
Styrelsen för Göteborgskretsen  
 
 
Meddelande från Caroline Jonsson: 
 
Hej! 
Jag har varit ordförande i 8 år och det har varit en fantastisk tid! Alla möten med er medlemmar och 
intressanta föredragshållare, spännande studiebesök och givande diskussionsträffar har varit väldigt 
trevligt och intressant och jag har lärt mig mycket om kemins olika användningsområden. Det känns 
bra att ha varit delaktig i det arbete som Göteborgskretsen gör för att samla kemientusiaster i vår del 
av landet till gemensamma möten. Jag vill tacka er alla för ert engagemang och bidrag till trevliga 
träffar. Detta år, 2020, har sett annorlunda ut på grund av den pågående pandemin men styrelsen 
hoppas kunna återuppta verksamheten under säkra former så snart möjlighet ges och då hoppas vi 
att ni är med oss igen. Jag kommer att fortsätta vara aktiv i styrelsen som ledamot men lämnar med 
glädje över ordförandeklubban till en vän och f.d. kollega inom kemin, nämligen Maria Abrahamsson, 
som valdes till ordförande vid kretsens årsmöte i september 2020. Jag önskar Maria lycka till och ser 
fram emot ett samarbete inom Kemisamfundet. 
 
Bästa hälsningar,  
Caroline Jonsson 
 
Meddelande från Maria Abrahamsson: 
 
Hej! 
Jag är, som Caroline skrev ovan, ny ordförande för Göteborgskretsen. Det känns roligt och spännande 
men 2020 har sannerligen inte varit det bästa året för att ta över – möten som inte kan genomföras 
som tänkt, aktiviteter som måste skjutas på med mera. Samtidigt har de senaste månaderna lärt oss 
mycket om nya sätt att genomföra möten, som vi säkert kommer att se mer av både i 
Göteborgskretsen och i samhället i övrigt. Det är också det vi fokuserar på nu, att titta framåt och 
planera nästa års verksamhet. Och på tal om det – har du ett förslag på en aktivitet, digital eller 
annan? Hör gärna av dig! 
 
Med det vill jag önska en riktigt skön avslutning på 2020 och så hoppas jag att vi kan ses under 2021! 
 
Bästa hälsningar, 
Maria Abrahamsson 


