
Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets 

Verksamhetsberättelse för 2020

Svenska Kemisamfundet är en intresseorganisation för kemister och kemiingenjörer men även kemiintresserade
är välkomna. Föreningen är rikstäckande och det finns två olika typer av underavdelningar. Det är ett antal
ämnesorienterade sektioner där personer med specialintressen kan ansluta sig. Det finns t.ex. en Analytisk
sektion och en sektion för kemiingenjörer (SKR, Sveriges kemiingenjörers riksförening). Totalt finns det 12
sektioner. Alla medlemmar inom Kemisamfundet tillhör också en krets beroende på var de bor. 

Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets omfattar de som bor i Göteborgsområdet samt Borås. Under 2016 års
första månad lades Boråskretsen ned och dess medlemmar flyttades över till Göteborgskretsen. Uppdelningen
görs efter postnummer och de i Göteborgsområdet som har nummer som börjar med 311, 40, 41, 42, 43 och 44
samt Borås tillhör Göteborgskretsen. Den 31 december 2020 hade Göteborgskretsen 406 medlemmar av de
totalt 2580 medlemmarna i Svenska Kemisamfundet. (Göteborgskretsen: dec 2019: 466 st; dec 2018: 425 st;
dec 2017: 453 st; dec 2016: 486 st; dec 2015: 455 st. Jämför totalt i Kemisamfundet: 2926 medlemmar 2019,
2721 medlemmar 2018 och 2870 medlemmar 2017).

Göteborgskretsen var vilande under flera år och startades igen 2011. 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 9 sep 2020 valdes
en styrelse enligt nedan.

Göteborgskretsens styrelse har under det senaste året varit sammansatt enligt följande:

Ordförande: Maria Abrahamsson
Sekreterare: Louise Tottie
Kassör: Ulf Jäglid
Ledamot: Caroline Jonsson
Ledamot: Bengt Ohlsson
Ledamot: Özgür Tasbas

Adjungerad: Göran Petersson
Adjungerad: Göran Svensson
Adjungerad: Jonas Svensson
Adjungerad: Joaquin Vijil 

Revisor: Lars Öhrström
Representant i Kemisamfundets fullmäktige: Maria Abrahamsson; suppleant: Övriga i styrelsen

Föreningens organisationsnummer: 802462-6643 

Valberedning: Styrelsen 
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Under året 2020 har följande möten arrangerats av Göteborgskretsen:

Årsmöte Göteborgskretsen: 9 sep 
Styrelsemöten Göteborgskretsen: 14 jan, samt konstituerande möte i anslutning till årsmötet 9 sep.
På grund av rådande pandemi har kretsens aktivitet i princip satts helt på paus sedan april 2020, vilket även
inkluderat styrelsemöten.

Aktiviteter under 2020

”Kemister granskar” (tidigare Kafé Kemi) har haft följande sammankomster:

12 jan Kemister granskar: Bättre syn för äldre

29 jan Kemister granskar: Avgasfria fordon och avgasfri miljö

17 feb Kemister granskar: Plastpåsar och miljö

3 mars Kemister granskar: Globalisering, Brexit och Handelskrig

5 aug Kemister granskar: Hur coronakrisen påverkar liv och samhälle

19 aug Kemister granskar: Medel mot Covid-19

Studiebesök:

11 feb Studiebesök på PowerCell Sweden AB

Göteborgskretsens målsättning är att arrangera flera aktiviteter per termin för sina medlemmar. På grund av
rådande pandemi och samhällsspridning av coronavirus förbjöd Folkhälsomyndigheten större folksamlingar,
vilket gjorde att Göteborgskretsen i mars månad stoppade all planerad verksamhet i några månader. Mot slutet
av sommaren återupptogs ”Kemister granskar” och genomfördes i mindre grupp på ett säkert sätt med avseende
på eventuell smittspridning. Inga ytterligare föreläsningar, studiebesök eller större sammankomster har dock
anordnats under det gångna året.

Göteborg, 12 maj 2021

Styrelsen
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