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Hafjellmøte 2021 - bør du planlegge deltagelse på dette møte?
Leon Reubsaet

Møtet er planlagt fra søndag 24. januar til og med onsdag 27. januar. Strålende sol, vindstille, minus
5 grader samt silkeføre er bestilt. Men, vi er klar over at vi lever i en annen hverdag grunnet den
nye coronavirkeligheten og at vi må forholde oss til både en helserisiko og en planleggingsrisiko.
Vi må derfor ta et forbehold, og følge utviklingen til over sommeren. Som det er nå planlegger vi
som om møtet kan gå som vanlig og har allerede fått en del spennende foredragsholdere til møtet.
De første utstillerne har også meldt seg for å kunne bidra til møtet. Så vi er 200% motivert for å få
2021-symposiet til å bli et vellykket møte!
Det som kommer til å skje er følgende: påmeldingen åpner over sommeren, kanskje litt senere enn
dere er vant med fra oss og i et litt annet format siden vi kommer til å bruke et annet påmeldingssystem
enn før. Det vil bli god informasjon om eventuell påvirkning av coronahverdagen på påmeldingen
og symposiet.
Husk, deltagere (dvs du) er symposiet. Uten deg, intet symposium og ikke noe fagmiljø rundt
massespektrometri. Kryss ut datoene i timeplanen din og meldt deg på når registreringen åpner.

Spennende foredragsholdere til Hafjell 2021
Leon Reubsaet

Med utgangspunktet i at møtet går som vanlig vil det faglige programmet i sin struktur, bli nokså
lik som før, det er innholdet vi prøver å friste med. Følgende foredragsholdere har takket ja til
invitasjonen til å komme til Hafjell: Sarah Trimpin, Andreas Thomas, Jonas Bergquist og Alexandros
Asimakopoulos. Disse foredragsholdere er eksperter innenfor massespektrometri, men har alle sitt
eget spennende forskningsfokus.
Disse foredragsholderne er eksperter innenfor massespektrometri, men har alle sin egen spennende
forskningsfokus: Sarah Trimpin fikk tildelt Biemann Medal Award i 2019 for oppdagelse og utvikling
av ioniseringsteknikken Matrix assisted Ionization (MAI) og er professor ved Wayne State University
i Detroit. Andreas Thomas kommer fra Deutsche Sporthochschule i Koeln med ekspertise i bruk av
massespektrometri ved dopinganalyse. Jonas Bergquist er professor i analytisk kjemi og neurokjemi
ved Uppsala Universitetet og har unik kompetanse i å implementere bruk av massespektrometri i
klinikken. Alexander Asimakopoulos jobber som førsteamanuensis i miljøkjemi ved NTNU og er
ekspert i bruk av massespektrometri til miljøanalyser.
Det er flere som er invitert, men som ikke har bekreftet sin deltagelse enda. I tillegg til disse håper vi
selvfølgelig at du kan gjøre ditt bidrag til dette møtet med et spennende foredrag.

Ny logo og nye hjemmesider
Lene Hop Johannessen

NSMS er stolt over å kunne presentere vår nye logo og splitter nye hjemmesider.
Logo og hjemmesider har nå fått et moderne og tidsriktig uttrykk. De er tilpasset bruk i flere formater.
Slik at du nå kan lese våre hjemmesider på mobil, nettbrett og PC. De ser like lekre ut uansett. Vår
logo er også tilpasset bruk i de fleste sosiale medier og egner seg utmerket på trykk. Vi har valgt å
beholde de norske fargene i logoen samt den spesielle M-en. Denne M-en har en historie i selskapet
og er spesiell for akkurat vårt fokusområde, Massespektrometri. Hva den er, kan dere lese mer om
ved å trykke her.
Vi har tatt en opprydding og rededesignet hjemmesidene våre. Det er nå enkelt å finne frem og har
fått et tidsriktig friskt utrykk. Her vil dere finne påmelding til vårt neste vintermøte når det blir lagt
ut. Det vil også publiseres relevante kurs her. Vi oppfordrer våre medlemmer og andre interessenter
til å bruke de nye sidene våre. Tips oss gjerne om kurs og nyheter som er relevant for flere. Dette kan
vi publisere her. Diverse støtteordninger til slike kurs har vi også.

Støtte til organisering av brukermøter
Leon Reubsaet

NSMS har hatt noen brukermøter i tidligere år. Dette vil vi gjerne fortsette med men der er vi avhengig
av tiltak fra deres side. Det som vi synes er viktig er at vi skaper møtesteder for dere som jobber med
massespektrometri. Er du i gang med å lage et lite kurs i MS for dine
kollegaer som du kan tenke
deg å utvide med deltakere fra andre steder, eller har du invitert gode foredragsholdere du mener
andre i faget kan ha nytte av å høre på så kan du søke om økonomisk støtte samt hjelp til å nå flere
interesserte. Ta gjerne kontakt med oss!

På vår hjemmeside finner du
alltid informasjon om:
Medlemsskap
Georg Hvistendahls Minnefond
Kommende MS-møter

