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12 April
Structure and function of the casein 
micelle OMM-SEMINAR
Dr. Carl Holt, University of Glasgow, UK
Time:12 April 2011 at14:15-15:00
Place: Kemicentrum, Lecture hall E

13 April
Dissertation in Biotechnology 
Betty Mbatia 
Valorisation of fish waste biomass through 
recovery of nutritional lipids and biogas 
Time: 13th of april at 10.30 
Place: Kemicentrum, Lecture hall B

Modeling of reaction selectivities
prof. Per-Ola Norrby, Göteborgs universitet
Time:13th of april at 15.15 i 
Place: Kemicentrum, Lecture hall D

27 April
Lunch lecture: 
“Proteiner - vänner och fiender”
Sara Snogerup Linse 
Time: 12-15 -13.00 
Place: Kemicenturm, Lecture hall B

28 April
FU- KILU day 
Time: 28th of April at 13.15- 16.00 
Place: Kemicentrum, Lecture hall B

30 April
Deadline  for ansökan av medel till fors-
karutbildningskurser. Läs mer

10 May
ISP collaboration seminar
Arranged by the International Science Pro-
gram (ISP) at Uppsala University, and the 
Centre for analysis and synthesis at Lund 
University.
Time: Tuesday 10 May, 2011 at 15.15
Place: Kemicentrum, Lecture hall E

Calendar
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International Year of Chemistry 
ENERGY AND CLIMATE DAY
On the 26th of March students and employees at Kemicentrum 
arranged a day about energy and climate at Malmö Museer. 
During the day there were lectures 
and demonstrations as well as a 
spectacular light show and other fun 
activities for both adults and kids. 
The day was a great success with 
more than 300 visitors that hope-
fully learned a lot about climate and 
energy and chemistry of course.
Read more and see pictures 
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Nu finns det även medel att söka från naturvetenskap-
liga fakulteten för att ge forskarutbildningskurser.
Fakultetsstyrelsen har avsatt medel som är avsedda som stimu-
lansmedel till institutioner för att ge forskarutbildningskurser. 
Syftet är att öka kvaliteten på utbildningen på forskarnivå 
genom att fler kurser kan erbjudas och att göra kurserna syn-
liga inom fakulteten, men även utanför fakulteten. Läs mer

FU-KILU day
This years FU-KILU day will take place Thursday the 28th of 
April. This years focus is on how to communicate your research 
to people outside the scientific community. (No registration needed)

Time: 28th of April at 13.15-16.00
Place: Lecture hall B 
Read the program here

Utlysning av medel till forskarutbildningskurser
Arbetsgruppen för forskarutbildningsfrågor vid KILU förfogar 
över ca 115000 SEK/år år att distribuera till forskarutbildnings- 
kurser.  Vi stöder framför allt kurser av gränsöverskridande natur 
med deltagare från olika avdelningar . Eftersom söktrycket varit 
lågt ska vi göra en engångssatsning och stöda även andra typer 
av doktorandkurser som har särskilda behov av att finansieras 
externt. För ansökan till denna engångssatsning behöver vi kurs- 
plan samt en motivering varför kursen behöver vårt stöd.
Skicka ansökan till Louise Goldberg, sektererare i FU-KILU, 
Louise.Goldberg@kc.lu.se, senast 30 april, 2010
Eventuella frågor till Kenneth Wärnmark ordförande i FU-KILU.
Kenneth.Warnmark@organic.lu.se.  Läs mer
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http://www.kilu.lu.se/kemins_aar
http://www.kilu.lu.se
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http://www.kilu.lu.se/forskning/forskarutbildning/foer_laerare_och_handledare/
http://www.kilu.lu.se/fileadmin/kilu/FU/FU-KILUdagar/FUkilu_dagen.pdf
http://www.kilu.lu.se/organisation/arbetsgrupper/arbetsgrupp_foer_fu_fraagor/
http://www.kilu.lu.se/forskning/forskarutbildning/


Deadline for material for the next issue of The KILU Newsletter is 
12:00 AM on the 4th of may
Send your material to newsletter@kilu.lu.se
Find The KILU Newsletter at KILU’s web site.

Nya anställningsregler och avtal för 
doktorander från andra länder
Läs mer här
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Mini-symposium on the Depart-
ment of Biochemistry and Struc-
tural biology, CMPS 
 CMPS Mini-symposium:
Friday, 4th Februari, 14:00 - 16:00, 
lecture hall B, Kemicentrum 
Biomacromolecular drug deliviery 
Hanne Mørk Nielsen, Dept of Phar-
maceutics and Analytical chemistry, 
University of Copenhagen, Den-
mark 

Representation och moms
Vi vill påminna om reglerna för 
moms-avdrag. När ni konterar en 
faktura för intern representation är 
det viktigt att se efter vilken moms 
som debiterats oss.  Om det är 25 
%, så är momsavdraget max 22:50 
per person. Men om man köpt in 
livsmedel till en sammankomst 
gäller momsen 12 %, och då är max 
momsavdrag 10:80 per person.

CMPS seminar:
Monday 14 Feb, 15.15, KC Hall F 
Professor, Hans Vogel, University of 
Calgary
Intracelllular calcium signaling in 
mammals: 
Calmodulin's IQ-test and variation 
in the EF-handome
Read more! 

Ny hjälp åt engelskt skrivande
Vill du få bättre kvalitet på dina 
engelska texter? Kolla då in AWELU, 
Academic Writing in English at Lund 
University. AWELU lanserades den 
24 januari och är ett webbaserat 
stöd för alla som skriver på engelska 
vid Lunds universitet. Användaren 
får allmän orientering om akad-
emiskt skrivande på engelska. 
Dessutom finns praktiska råd för 

LiL-PROWEB 6 april
Karriärplanering - går det?

Hur kommer din yrkesbana att se 
ut? Tag tillfället i akt, hör och lär av 
andra!
En eftermiddag med föredrag och 
personliga erfarenheter, tips och 
diskussioner.

TID: 6 april kl 13.00 - 17.30

 

MEDIA

Fokus 2011-03-17
“Jakten på ett annat liv”

Find articles about KILU and our researchers  
and Pressreleases from KILU at KILUs new 
webpage for Media
www.kilu.lu.se/om/media

Structure and function of the casein 
micelle OMM-SEMINAR

Dr. Carl Holt
University of Glasgow, UK
Tuesday 12 April, 2011, 14:15-15:00
Sal K:E, Chemical Center

Structure and function of the casein micelle 
OMM-SEMINAR
Dr. Carl Holt
University of Glasgow, UK
Time: Tuesday 12 April 2011 at14:15-15:00
Place: Kemicentrum, Lecture hall E

Modeling of reaction selectivities
prof. Per-Ola Norrby, Göteborgs universitet
Time:13th of april at 15.15 i 
Place: Kemicentrum, Lecture hall D

ISP collaboration seminar
Arranged by the International Science Program (ISP) at Uppsala 
University, and the Centre for analysis and synthesis at Lund 
University. Professor Lydiah W. Njenga, Department of Chemistry, 
University of Nairobi, Kenya Challenges for teaching inorganic 
chemistry at University of Nairobi
Time: Tuesday 10 May, 2011 at 15.15

SEMINARS MESSAGES

 MEDIA
2011-04-03 Sydsvenskan
Kemicentrum har kvicksilverproblem

2011-04-01 SSF  
Växtextrakt håller älgarna borta

2011-03-28 allastudier.se 
Gör universitetet till din karriär

2011-03-24 LUM 
Sven Lidin: Budgetöverskottet - en ödesfrågan

2011-03-24 LUM
Kemicentrum fortsätter att läcka Kvicksilver

Find articles about KILU at KILUs webpage 
www.kilu.lu.se/om/media

DISSERTATIONS

 

Inbjudan – nomineringar till fakultets- 
ledningen senast den 8 april! 
Naturvetenskapliga fakultetens valbered-
ning har nu påbörjat sitt arbete med att föreslå 
kandidater till ny fakultetsledning för mandat-
perioden 2012‐01‐01–2014‐12‐31.
Härmed inbjuds samtliga röstberättigade att 
lämna namnförslag på lämpliga kandidater till 
valberedningen!
Nomineringen ska innehålla namnet på den 
nominerade kandidaten och vilket uppdrag 
som nomineringen avser.
Förslag lämnas till valberedningen på 
mailadress Fakultetsval@kanslin.lu.se senast 
fredagen den 8 april.
Läs mer fakultetsvalet

Dissertation in Biotechnology 
Betty Mbatia 
Valorisation of fish waste biomass through recovery of nutritional 
lipids and biogas 
Time: 13th of april at 10.30 
Place: Kemicentrum, Lecture hall B 

NEW EMPLOYEE 
At CMPS:
The Division of Biochemistry and Structural Biology would like to 
welcome our new co-worker Sven Kjellström, researcher. With 
a background in analytical chemistry and mass spectrometry in 
Odense and AstraZeneca in Lund, Sven will be in charge of the 
instrumentation for LC-MALDI-TOFTOF at the Center of Molecular 
Protein Science. Contact information!

Lundaloppet 2011
It’s time to sign up to participate in this years 
Lundalopp. Deadline for registration is the 
26th of April. Sign up here. 
Join KILUs “International Year of Chemistry 
team” For more information please contact 
Cecilia.von_Arnold@kc.lu.se

KIA- KURSER
K1091 KIA-kursernas idéverkstad
Var med och påverka KIA-kursernas framtid. Under en förmiddag 
diskuterar vi behov, idéer och synpunkter på kompetensutveck-
lingen för oss administratörer. Vilka behov ser du? Var med och 
diskutera och kom gärna med förslag på nya kurser. Vi fikar och 
snackar en förmiddag den 6 maj, sista anmälan är den 26/4.
K1079 EU projekthantering FP7
Kursen syftar till att ge en bakgrund om vad det innebär att vara 
med i ett forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram och ge 
kunskap om samt praktisk tillämpning av administrativ hanter-
ing av dessa projekt. Kursen vänder sig i första hand till dig som 
arbetar aktivt med EU-projekt. Kursen är på en halvdag den 5 maj 
och sista anmälan är den 19/4. 
Läs mer

Växtextrakt får kommersialiseringsbidrag
Charlotta Turner, från kemiska institutionen 
vid Lunds universitet, får SSF’s kommersiali-
seringsbidrag för sitt projekt där hon utveck-
lat ett växtextrakt mot älgbetning av ungtall. 
Förhoppningen är att medlet inte bara ska 
förhindra betning av ungtall och därmed 
minska de mycket kostsamma skadorna på 
tallskog utan att det i framtiden även ska 
kunna användas av husägare för att hålla 
borta rådjuren från att äta upp rosenknoppar 
och andra vackra blommor i trädgården.  Det 
skulle alltså kunna bli en riktig storsäljare! 
Läs mer här
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