
Program för 
 
 
 

Organkemiska vintermötet 2010 
 

måndag 15/3 – torsdag 18/3 
 

Laisaliden – Tärnaby – Lappland 
 
 

 
Välkomna till årets vintermöte på Laisalidens Fjällstation uppe i 
Hemavan/Tärnabyfjällen. Tanken med årets möte är att vi ska kunna stärka 
kontakterna mellan oss lite ”yngre” organiska kemister som är verksamma i 
landet. Precis som i Åre 2009 så kommer vi att kunna ägna förmiddag och tidig 
eftermiddag åt skidåkning, och sedan efter välbehövlig dusch och bastu, ha 
kemipresentationer från sen eftermiddag till kvällen. Efter presentationerna äter 
vi gemensam middag på fjällstationen, och fortsätter med kemi/andra 
diskussioner. 
 
Vi arrangörer hade planerat för att mötet skulle ha maximalt 20 deltagare, för att 
vi även fortsättningsvis ska kunna köra det på samma informella basis som förra 
året. Nu blir vi ”bara” tretton, vilket betyder att vi definitivt bör ha tid att ventilera 
både ett och annat när vi träffas i nästa vecka. När det gäller presentationerna så 
har vi satt samman ett program (se nästa sida) för mötet, där vi har schemalagt 
måndag, tisdag och onsdag för kemisnack. Som ni ser så kommar alla att få en 
relativt kort tid (20 min) på er för att presentera er forskning eller något projekt 
som ni vill diskutera, därefter har vi avsatt 20 min för diskussion/talare. Det finns 
därför ganska mycket tid för diskussion och hinner vi inte med allt efter ett 
framförande så får vi fortsätta diskussionen efter middagen. 
 
Då det kommer att droppa in deltagare ganska sent under måndagen så ligger 
det bara ett fåtal presentationer under den dagen och huvuddelen under tisdag 
och onsdag. 
 
Sist ett par praktiska detaljer. Vi kommer att bo i enkelrum och ni kommer var 
och en att faktureras till respektive universitet för kostnaden för mötet. Det 
sistnämnda för att underlätta och minimera byråkratin runt all 
kostnadsredovisning som numera måste göras (SUHF är inte alltid på 
verksamhetens sida!). Tag därför med uppgifter för fakturering så löper allt lite 
smidigare. När det gäller de kostnader som tidigare specificerades så bör de 



vara tämligen korrekta, men räkna med att det kan bli några kronor dyrare med 
tanke på att vi inte är alla de 20 deltagare som planerats för. 
 
Program (och även deltagarlista) 
 
Måndag 15 mars 
 
17.00 – 17.20 Fredrik Almqvist 
 
17.40 – 18.00 Ola Wendt 
 
18.20 – 18.40 Hans Adolfsson 
 
19.30   Middag 
 
Tisdag 16 mars 
 
16.00 – 16.20 PeO Norrby 
 
16.40 – 17.00 Mikael Elofsson 
 
17.20 – 17.40 Nina Kann 
 
18.00 – 18.20 Sacha Ott 
 
18.40 – 19.00 Anna Linusson 
 
19.30   Middag 
 
Onsdag 17 mars 
 
16.00 – 16.20 Ulf Nilsson 
 
16.40 – 17.00 Göran Hilmersson 
 
17.20 – 17.40 Andreas Larsson 
 
18.00 – 18.20 Berit Olofsson 
 
18.40 – 19.00 Jerker Mårtensson 
 
19.30 Middag med efterföljande dopp i Laisalidens badtunna 

(medtag badkläder) 
 
 
Väl mött i fjällen i nästa vecka hälsar Fredrik och Hasse 


