Practical information
Conference Hotel
Clarion Hotel The Edge
Phone: +47 77 66 84 00
Kaigata 6, 9008 Tromsø

Meeting Agency
VIA Egencia Norge AS, Meetings & Incentives, avd. Tromsø
E‐mail: meet.tromso@viaegencia.com
Phone: +47 77 64 80 09

Secretariat
The secretariat is located in the entrance hall of the conference hotel and will be staffed whole
Thursday and during all breaks on Friday.

Talks
Speakers are asked to deliver their presentation file to the secretariat in good time before the
time of their respective talk. Speakers for Thursday presentations will be asked to do this
during registration. Please inform if you want to use Mac or PC for running your presentation.
Plenary lectures will take place in Margarinfabrikken 1/2. Minisessions will be held in 2‐3
parallel sessions in Margarinfabrikken 1, Margarinfabrikken 2 and Prostneset 1/2. All speakers
are kindly asked to stick to their assigned times. Minisession talks should be limited to 12
minutes to allow for a few questions.

Posters
Posters will be displayed in two sessions in Margarinfabrikken:
Thursday 18:15‐19:15: odd numbers (P1, P3, P5, …)
Friday 17:30‐18:30: even numbers (P2, P4, P6, …)
Presenting authors of odd number posters are asked to mount their poster as early as possible
before the session on Thursday and take it down before 16:00 on Friday. Even number posters
should be put up after 16:00 on Friday and should be taken down before 16:00 on Saturday.
The presenting authors are expected to be available for questions during the respective poster
session.
The winner of the best poster award will be announced during the Banquet on Saturday.
Eppendorf is sponsor of the 1st prize.
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Exhibition
The exhibition will be open in Margarinfabrikken 3, the foyer outside Margarinfabrikken and
the entrance hall during the periods indicated in the program. We encourage all participants
to visit the exhibition. In your conference bag, you will find a sheet of paper with all the
exhibitor logos. A price will be given to the participant who visits the most stands (a visit is
indicated by a stamp mark over the logo from the respective exhibitor). If several participants
visit all exhibitor stands, the lucky winner will be drawn. The winner will be announced during
the Banquet on Saturday.

Taxi
You can order a Taxi at the Hotel desk or directly to:
Tromsø Taxi (+47) 03011
Din Taxi (+47) 02045

Bus
City buses run within the city of Tromsø from around 06.00 (6am) Monday to Friday, from
around 07.00 (7am) Saturday and around 08.00 (8am) on Sunday until midnight. There are
one to four departures every hour with the highest frequency during peak hours (morning and
afternoon) Monday to Friday. Tickets may be purchased on board the buses and are payable
in cash only (NOK, and Euro notes).
‐ Single tickets bought onboard the bus cost NOK 50 for adults and NOK 25 for seniors (over
67).
‐ A day ticket (valid for 24 hours) purchased onboard the bus costs NOK 90 for adults/ seniors.
Pre‐purchased tickets are cheaper and a single ticket costs NOK 35 for adults. In the city centre
these can be bought at:
Troms fylkestrafikk customer service centre (Roald Amundsens plass 1)
WITO‐kiosk (Storgata 68)
Narvesen Stortorget (Main Square Tromsø city centre)
More info can be found at http://www.visittromso.no/en/City%20Buses

Tourist Information Office
Visit Tromsø‐Region
Kirkegata 2, Tromsø
Postal address: Post box 311, 9253 Tromsø
Phone: +47 77 61 00 00
E‐mail: info@visittromso.no

5

6

Exhibition area
Margarinfabrikken 3, Margarinfabrikken foyer and the entrance hall

Margarinfabrikken 1

3

Margarinfabrikken 2

Prostneset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

BioStruct (forskerskole)
Tekna
Puls AS
You Do Bio/emp Biotech GmbH
Bio‐Techne
VWR International AS
Nordic BioSite AS
Sarstedt AS
Sarstedt AS
GATC Biotech
Matriks‐Agilent Technologies
Eppendorf Norge
Inter Instrument AS

7

Essen Bioscience
Saween&Werner AB
Merck Millipore
Sigma Aldrich
BioNordikaBergman AS
Elixir (forskerskole)
LI‐COR
Nerliens Meszansky AS
Norbis (forskerskole)
Alere AS
Mettler Toledo
Qiagen
Olympus Norge AS

Organisation
Alere AS

Stand
23

BioNordikaBergman AS

18

BioStruct

1

Bio‐Techne

5

Elixir

19

emp Biotech GmbH

4

Eppendorf

12

Essen BioScience

14

GATC Biotech

10

Inter Instrument

13

Kilab as
LI‐COR Biosciences UK
Ltd
Matriks – Agilent
Technologies
Merck Millipore

20

Mettler Toledo

24

Norbis

22

Nerliens Meszansky AS

21

Nordic Biosite

7

Olympus Norge AS

26

Puls AS

3

Qiagen

25

Saveen&Werner AS

15

Sigma‐Aldrich Norway
AS
Sarstedt Norge

17

Tekna (Biotek)

11
16

8/9
2

The Research Council of
Norway
vwr International AS
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You Do Bio
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Website/E‐mail
www.alere.no
kundeservice.no@alere.com
www.bionordikabergman.no
info@bioberg.no
http://biostruct.uit.no
biostruct@uit.no
www.bio‐techne.com
kate.wilmore@bio‐techne.com
www.elixir‐europe.org
nils‐peder.willassen@uit.no
www.empbiotech.com
ahurst@empbiotech.com
www.eppendorf.com
Milter.M@eppendorf.dk
www.essenbioscience.com
debi.chakraborty@essenbio.com
www.gatc‐biotech.com
a.gigova@gatc‐biotech.com
www.interinst.no
anja@interinst.no
www.kilab.no
jon@kilab.no
www.licor.com/bio
benjamin.smiszek@licor.com
www.genomics.agilent.com
Erik@matriks.no
www.merckmillipore.com
kari.amlie@merckgroup.com
no.mt.com
SteinErik.Rognan@mt.com
www.norbis.no
contact‐norbis@uib.no
www.nerliens.no
lise.rodsten@nmas.no
www.nordicbiosite.com
jenny.wiklund@nordicbiosite.com
www.olympus.no
bente.standnes@olympus.no
www.puls‐norge.no
ole.j.lavik@puls‐norge.no
www.qiagen.com
customercare‐no@qiagen.com
www.swab.no
urban@swab.se
www.sigmaaldrich.com/norway
hildegunn.nordeide@sial.com
www.sarstedt.com/en
info.no@sarstedt.com
www.tekna.no
tone.juel@tekna.no
www.forskningsradet.no
post@forskningsradet.no
www.vwr.com/ no.vwr.com
anne‐gry.jakobsen@no.vwr.com
www.youdobio.com
peter.roberts@youdobio.com
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Phone
(+47) 24 05 68 00
(+47) 23 03 58 00

(+44) (0) 1235
529449
(+47) 776 44651
+46 (0)40 456 711
(+45) 43 24 00 05
+44 (0)7710158031
(+49) 7531 8160
4117
(+47) 67 10 79 60
(+47) 63 94 21 20
(+45) 20 54 86 54
(+47) 92 42 22 07
(+47) 810 62 645
(+47) 22 30 44 90

(+47) 22 66 65 00
(+46) (0) 8 5444
3341
(+47) 982 05 600
(+47) 23 32 30 00
(+47) 47 36 54 54
(+46) 40 674 76 61
(+47) 23 17 60 40
(+47) 64 85 68 20
(+47) 22 94 76 25
(+47) 22 03 70 00
02290
(+45) 25 57 38 76

Sigma® CRISPR Paired Nickases
Increase specificity using Cas9 paired nickases for
genome editing. Cas9‐D10A with paired gRNAs significantly
reduce off‐target activity by doubling the target site length.

Minimize Off-Targets
using Sigma CRISPR
Paired Nickases
Use our gene search tool now to view thousands
of predesigned CRISPR nickases at
sigma.com/crisprs

©2015 Sigma‐Aldrich Co. LLC. All rights reserved. Sigma‐Aldrich Corp. is a subsidiary of Merck KGaA,
Darmstadt, Germany. SIGMA and SIGMA‐ALDRICH are trademarks of Sigma‐Aldrich Co. LLC,
registered in the US and other countries.Where bio begins is a trademark of Sigma‐Aldrich Co. LLC.
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for Norsk
Biokjemisk Selskap
Tid: lørdag 23. januar 2016 kl. 15:00
Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Styrets beretning.
3. Den nye presidenten overtar

Aurora Martinez overtar som president for NBS etter Arne Klungland.

4. Hvordan skal vi gjøre det økonomisk lettere for master‐ og phd‐studenter å
delta på Kontaktmøtet?
Prisen for deltakelse på Kontaktmøtet øker stadig, og det blir vanskeligere for
yngre forskere å prioritere møtet. Dette spørsmålet ble diskutert på julemøtet til
NBS‐Bergen, som mente at én mulig løsning er at NBS deler ut noen få
reisestipender for master‐ og phd‐studenter for deltakelse på møtet.

Forslag til vedtak: Generalsekretæren tar hensyn til Generalforsamlingens
diskusjon av dette og formidler et forslag videre til neste års arrangør.
5. Forum for undervisning
Det er for tiden stor interesse for utvikling av bedre undervisningsmetoder innen
biovitenskapene. Mange har spennende ideer og noen har erfaring. Opprettelse av
et forum for undervisning vil kunne tjene som et innovativt senter hvor ideer og
erfaring kan deles og videreutvikles. Ved å legge et slikt forum til NBS kontaktmøtene
kan vi gi deltakere fra hele landet mulighet til å ta del i denne kompetanseutvikling.
Winnie Eskild vil påta seg å organisere de første samlingene men vil arbeide for å
rekruttere aktive deltakere fra hele landet som fremover kan overta ledelsen.

Forslag til vedtak: Det opprettes et forum for undervisning som tildeles 2‐3
timer ved hvert NBS kontaktmøte. I første omgang som prøveprosjekt for et
eller to år.
6. Arrangør av NBS Kontaktmøte 2018: Det er Oslo som står for tur!
Eventuelt.

Blindern 16. desember 2016
Tom Kristensen, generalsekretær
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NBS-styrets beretning for 2015
Daglig drift
Arne Klungland var president i 2015, mens generalsekretær Tom Kristensen har tatt
seg av den daglige driften. Styret har i tillegg bestått av Mari Kaarbø (Oslo), Gustav
Vaaje-Kolstad (Ås), Øyvind Halskau (Bergen), Atle van Beelen Granlund
(Trondheim) og Ole Kristian Greiner Tollersrud (Tromsø). Aurora Martinez har
fungert som President elect og overtar rorpinnen i 2016.

Medlemstall
Antall medlemmer i NBS avtar stadig. Fram til 20. oktober var det sendt ut 692
fakturaer, hvorav 137 ennå ikke var betalt. Som vanlig har det kommet en del nye
medlemmer mot slutten av 2015, trolig pga. Kontaktmøtet 2016. Generalsekretæren
håper at det nettbaserte innmeldings- og betalingssystemet skal føre til en økning av
antall medlemmer. Ut fra den bunken av NBS-Nytt som kommer i retur med ukjent
adressat ved hver utsending, er det grunn til å tro at mange av de ubetalte giroene aldri
har kommet fram til adressaten, og et system som gjør det lettere for medlemmene å
oppdatere sin kontaktinformasjon vil forhåpentligvis gi en bedring.

NBS-Nytt
Tore Skotland er fortsatt redaktør for NBS-Nytt og gjør en beundringsverdig jobb.
Trass i at bladet fortsatt mangler et redaksjonsmedlem fra Tromsø, holder bladet en
overveldende standard. Annonseinntektene har vært lave i år, med Pedro Consulting
som den mest trofaste annonsøren. Grunnet lave inntekter går bladet med et jevnt,
men foreløpig akseptabelt underskudd.
Redaktøren har truet med at 2016 kan bli hans siste år som redaktør.

Forretningsfører
Andromeda Økonomi ved Irmelin Krogsæter har fungert som regnskapsfører for NBS.
Hun har blant annet sørget for at vi nå har et fakturasystem som tilfredsstiller
skattemyndighetenes krav..

Nettsider
Nye nettsider for NBS ble utviklet i 2014, og sidene har vært oppegående i hele 2015.
Firmaet BitFIX v. Khanh Hong Nguyen har lagd sidene og står for driften av dem.
Han har nå sørget for en løsning som gjør at medlemskontingent kan innbetales via
nettet, samt en nettbasert innmelding og vedlikehold av medlemslistene. Dette vil
forhåpentligvis bety at vi kan øke medlemstallet og at det blir lettere å melde
adresseendring. Det nettbaserte betalings- og vedlikeholdssystemet vil igangsettes
tidlig i 2016.

Styremøter og generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på Kontaktmøtet 2014. Ordinær
generalforsamling ble ikke arrangert.

Støtte til lokale arrangementer
NBS-styret har innvilget følgende søknader:
• Støtte til Oslo Educational Workshop, arrangert av Winnie Eskild. NBS
fungerte som medarrangør og bevilget kr. 20 000 i økonomisk støtte.

•

•

•

Støtte til et glykobiologi-møte i Oslo, arrangert av Ute Krengel. Ute er norsk
representant i organisasjonen International Glycoconjugate Organisation. NBS
støttet arrangementet med kr. 25 000
Støtte til International Conference on Molecular Mechanisms of Inflammation,
arrangert av CEMIR, NTNU. Møtet skal holdes i Trondheim 30 mai - 2 juni
2016 og støttes av NBS med kr. 20 000.
Støtte til Norwegian Microbiology Meeting 2016 (et møte beregnet på phdstudenter og yngre forskere): kr. 15000. Møtet arrangeres av juniorforskere
ved NBMU og UiO og skal holdes i Sarpsborg 14 - 16 april 2016

Reisestipender
Søknader fra master- og phd-studenter har blitt godkjent fortløpende i løpet av året, i
samsvar med tidligere generalforsamlingsvedtak. I 2013 har 36 søknader blitt
godkjent, og det har blitt utbetalt kr. 226 000 i reisestøtte (i tillegg kommer rundt
40 000 som jeg ikke har fått faktura på ennå).
Siden økonomien til NBS fortsatt er rimelig god (se nedenfor), vil generalsekretæren
inntil videre fortsette å godkjenne fortløpende søknader som oppfyller kravene.

Støtte fra NFR til Kontaktmøtet 2015
Som for 2013 og 2014-møtet søkte generalsekretæren om arrangementstøtte fra
BIOTEK2021-programmet. Det ble søkt om kr. 183 000, og søknaden ble innvilget. I
praksis dekker imidlertid NFR bare et evt. underskudd på møtet. Regnskapet for
kontaktmøtet på Svalbard er ennå ikke helt klart, men underskuddet ser ut til å bli på
rundt 120 000.
.

Økonomi
Kontonavn
Konto
1. januar
31. desember Differanse
Danske Bank
NBS Fond
8191.07.16136
913 130,04
749 684,82 -163 445,22
Kurskonto
8101.07.16144
3402,08
39 322,03
35 919,95
NBS-konto
8101.07.16152
659 367,54
55 394,63 -604 017,91
NBS-Nytt
8101.07.16160
76 367,56
7410,56 -68 957,00
KID-konto
8101.37.11372
0
70,66
70,66
1 652 267,22
851 882,70 -800 429,52
Nordea
NBS Fond 2 136 410,96*
6094.09.18645
*Beløpet for Nordea-kontoen gjelder 1. januar 2014. Kontoen har ikke vært rørt i
mellomtiden, så beløpet er noe høyere pr. i dag.

Det har vært et uttalt ønske om å redusere kapitalbeholdningen til NBS. Som
oversikten viser, er dette målet i stor grad oppnådd i 2015. Det må tas med i
regnestykket at NBS har bidratt til Kontaktmøtet 2015 med kr. 121 000 for dekning
av underskudd, et beløp som forhåpentligvis vil bli dekket av NFR når endelig
regnskap foreligger. Generalsekretæren mener at det fortsatt er mulig å redusere
kapitalbeholdningen ytterligere, slik at det foreløpig ikke er behov for endringer når
det gjelder medlemskontingent, reisestipender og støtte til lokale arrangementer.

