
REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK KJEMISK SELSKAP 
OSLO-AVDELINGEN 28.02.2006 

 
Generalforsamlingen i Norsk Kjemisk Selskap Oslo-avdelingen ble avholdt 28. februar  
2006 på Det Norske Medicinske Selskab, Drammensveien 44 i Oslo. Det var 21 deltagere 
(inkludert styret) på årsmøtet.  
 

§1  
Leder Rolf D. Vogt ønsket velkommen til NKS Oslos generalforsamling 2006.  
Konstituering: Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.  
 

§2  
Per Kolsaker ble valgt til møteleder og Ellen Mengshoel Brevik ble valgt til sekretær for  
generalforsamlingen. Dag Dawes og Per Hoff ble valgt til å signere protokollen.  
 

§3  
Leder Rolf D. Vogt gikk gjennom årsberetningen for 2005. Han fortalte også litt om 
styrets visjoner rundt forelesningsserien ”Innovasjon og nyskapning i kjemi”. Det var 
ingen kommentarer fra forsamlingen som deretter godkjente årsberetningen.  
 

       §4  og  §5  
Regnskapet for 2005 og budsjettet for 2006 ble gjennomgått av kasserer Tore Hansen.  
Regnskapet og budsjettet er revidert og signert av revisorene selv om den utdelte kopien 
ikke var signert. Dette punktet ble kommentert og avklart på møtet. Forsamlingen 
godkjente regnskapet for 2005 og budsjettet for 2006.  
 

§6  
Styret ble av forsamlingen gitt ansvarsfrihet for regnskapet og årsberetningen for 2005.  
 

§7  
Valg av styre, revisorer og medlemmer til Rådsmøtet. Valgkomitéen bestod av Hege 
Karlsen, Trond Vidar Hansen og Sølvi Gunnes. Trond Vidar Hansen la frem følgende 
forslag til avdelingens styre for 2006:  
 
Følgende personer var på valg: Tore Hansen, Ola Nilsen og Knut Thorshaug. 
 
Følgende personer stilte til gjenvalg: Tore Hansen, Ola Nilsen og Knut Thorshaug. 
 
Medlemmer:  
Rolf D. Vogt    UiO   Ikke på valg   (Leder) 
Ellen Mengshoel Brevik  UiO   Ikke på valg 
Marcel Sandberg   Synthetica  Ikke på valg 
Tore Hansen    UiO   På valg (2 år)  
Ola Nilsen    UiO   På valg (2 år) 
Harald Møllendal   UiO   Ikke på valg 
Martin Lersch    UiO   Ikke på valg 



Varamedlemmer:  
Knut Thorshaug  SINTEF   På valg (2 år) 
Hege Karlsen   Amersham Health  Ikke på valg  
 
Rolf D. Vogt kommenterte at han mente han ble valgt til leder for 1 år i 2005, men det 
ble avklart at han var valgt for 2 år og at han dermed beholder dette vervet ut 2006. 
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer.  
Det ble ikke rettet noen motforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av revisorer for 2006. Valgkomitéen la frem forslag om Bernt Klewe og Inger 
Reidun Aukrust som revisorer (gjenvalg). Det ble ikke rettet noen motforslag. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av Rådsmedlemmer for 2006. Valgkomitéen la frem forslag om Rolf D. Vogt og 
Tore Hansen som Rådsmedlemmer for 2006. Det ble ikke rettet noen motforslag.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Det ble kommentert at valgkomitéen ikke var på valg og derfor fortsetter med sin 
nåværende sammensetning ett år til.  
 
 
 
 
Oslo den 28. februar 2006,  
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

Ellen Mengshoel Brevik 
  
 
 
 
 
 
 
Protokollen er kontrollert og funnet riktig.  
 
 
 
                                                                                                                                                 

Dag Dawes       Per Hoff 


