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Szanowni Państwo!       Poznań, 8.04.2016 

Koleżanki i Koledzy! 

Członkowie i Przyjaciele EuroFedLipid! 

 

Minął kolejny rok, co oznacza czas na podsumowania, ale także snucie nowych 

ambitnych planów dla Federacji EuroFedLipid. Spotkanie Zarządu EuroFedLipid, odbyło się 

w dniu 1 kwietnia 2016 w siedzibie Federacji we Frankfurcie. 

Na spotkaniu obecni byli: Pierre Villeneuve (President/SFEL), Hans-Christian Holm (Vice-

President), Karin Schwarz (Treasure/DGF), Robert Wolff (Nordic LF), Lafranco Conte 

(SISSG), Daniel Kalnin (AOSC), Frederic Carriere (GERLI), Parkash Kochhar (SCI), Frank 

Amoneit (Managing Director) a w imieniu Prezesa Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów 

moja skromna osoba.  

Po przywitaniu przez Prezydenta Federacji i krótkiej prezentacji uczestników spotkania, 

rozpoczęto posiedzenie. Niestety, ze względu na nieobecność edytorów European Journal of 

Lipid Science and Technology nie udało się uzyskać tak szczegółowych informacji, jak w 

roku ubiegłym, jednakże Prezydent zapewnił, iż ilość przesyłanych prac nadal wzrasta, a 

czasopismo ugruntowało swoja pozycję z IF powyżej 1.8.  

Niestety mimo dużego sukcesu Konferencji we Florencji, sytuacja finansowa Federacji nie 

jest najlepsza. Pozostałe spotkania i konferencje nie były tak udane. W roku 2015 nie miały 

miejsca prezentacje wystawców typu ”table top”, co znacznie ograniczyło wpływy.  

Nowe władze Federacji w osobie Pierra Villeneuve oraz Hans-Christiana Holm przyjrzały 

się bliżej poszczególnym dywizjom wchodzącym w skład federacji, ich działalności jak i 

osobom przewodniczącym. Zaproponowane zostały zmiany osobowe w takich dywizjach jak 

Fats in Health and Nutrition, Lipid Oxidation and Antioxidants, Microbial Lipids oraz 

Oleochemistry. 

Wzorem lat ubiegłych zostały przyznane nagrody, w dziedzinie nauki dla Michel Lagarde 

(INSA Lyon) i technologii tłuszczów dla Klaus-Peter Eickhoff (GEA Westfalia Separator 

Process GmbH, Oelde/DE). Przyznany został także medal Chevreul dla David Weitz 

(Harvard University Cambridge, MA/US), nie przyznano natomiast medalu Normanna. 
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Podjęto również dyskusję w temacie nominacji do poszczególnych nagród. Zarząd Federacji 

zachęca by nominacji było więcej, a nominacje ogłaszane były zarówno w newsletterze, jak i 

w czasie sesji  na corocznych spotkaniach. Najprawdopodobniej zostanie zmieniony również 

termin zgłaszania nominacji.  

W trakcie spotkania omówiono przygotowania do kolejnych kongresów Ghent 2016, 

Uppsala 2017, Belfast 2018 i Sevilla 2019. Zaproponowano także miejsce na kongres w roku 

2020 tj. Niemcy, a jako ewentualną alternatywę Pragę. Komitet Naukowy kongresu w Uppsali 

zaplanował włączenie w program nowych sesji tematycznych takich jak: Lipids in formulation 

of Pharma and Cosmetics, Lipids in Novel Foods i Lipid Soluble Contaminants.       

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w nadchodzących Kongresach!!! 

 

Pozdrawiam 

Dr Dorota Klensporf-Pawlik  

 

  


