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Referat fra Hovedstyremøte den 8/4 – 2011. 

 
Møtet ble avholdt i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi, 
Drammensveien 78, Oslo. Det startet ca kl. 12.00 og ble avsluttet ca kl. 13.00. 
Følgende personer var til stede:  Kenneth Ruud, Hans Henrik Øvrebø, Kari 
Herder Kaggerud, Øyvind Mikkelsen, Lillian Zernichow og Harald Walderhaug.  
Kenneth Ruud ledet møtet med Harald Walderhaug som referent.  
 
Dette møtet ble avviklet i forbindelse med Rådsmøtet, siden hele hovedstyret var 
samlet, og noen saker behøvde en avklaring. Det var ikke, som normalt, sendt ut 
spesiell innkalling til dette møtet. Referat fra møtet den 25/2 blir behandlet på 
neste hovedstyremøte i juni. 

 
                          

1. Driftsstøtte til bladet Kjemi.  Redaktøren har søkt om at driftsstøtten, som 
hittil en stund har vært på kr 110 000,-  pr år, økes 6%, grunnet tilsvarende 
økning i portopris.  
Den årlige drifttstøtten økes derfor til kr 117 000,-  gjeldende fra inneværende 
år. 

   
2. Søknader til Karbohydratfondet. Bjørn Christensen, NTNU, har søkt 
fondet om reisestøtte for deltagelse på Eurocarb 16 som foregår i Italia 
(Sorrento) i juli. Han søker om ca kr 11 500,- til dette formålet. Stipendkomiteen 
anbefaler søknaden og hovedstyret innvilger den. 
Ellers er følgende søknader til fondet innvilget (pr 28/4): 
Kurt I. Draget, NTNU: 24 300,- til deltagelse på møte i Vietnam 
Kristian Prydz, UiO: 12 000,-  til deltagelse på møte i Pisa 
Berit S. Paulsen, UiO: 20 753,- for deltagelse på møte i USA.   
 
3. IUPAC’s generalforsamling i Puerto Rico. NKS er som vanlig invitert til å 
delta. Hovedstyret i NKS (presidenten deltok ikke i behandlingen av denne 
saken, da han var inhabil) ser det som viktig at selskapet er godt representert ved 
dette møtet midt i Kjemiåret 2011, og selskapet vil denne gang derfor være 
representert med både presidenten og generalsekretæren. IUPAC dekker i hvert 

Norsk Kjemisk Selskap 



                                                                                                                               Side 2 av 2                              

fall delvis reise og opphold for en person, og NKS dekker resten.  Møtet finner 
sted i månedsskiftet juli/august.  
 
4. Søknad om støtte til bokprosjekt. Fredrik Grønvold arbeider med å få utgitt 
en bok om den tidlige kjemihistorien i Norge og spesielt om hvordan kjemien 
utviklet seg til å bli et universitetsstudium, med belysning av hva som foregikk 
før 1850-tallet. Et samarbeid med Oslo Byes Vel og tidsskriftet St. Hallvard er 
innledet for å få utgitt boken med et stipulert opplag på rundt 500. Grønvold har 
søkt og fått noe økonomisk støtte til produksjonen, som vil koste anslagsvis kr 
200 000,-. Han søker NKS om et beløp på i størrelsesorden kr 25 000,-. 
NKS’ hovedstyre får nå og da søknader om å støtte bokutgivelser, men har lagt 
seg på en restriktiv linje i slike saker.  
Hovedstyret ser i utgangspunktet positivt på søknaden og ber Grønvold om å 
sende inn et detaljert budsjett for prosjektet. Hovedstyret vil også be faggruppe 
for kjemiens historie om en vurdering av en slik boks betydning for selskapets 
og fagets dokumentasjon av den norske kjemihistorien, før en avgjørelse om 
støtte kan tas.     
 
5. Info: NKS støtter forslaget fra EuCheMS om å gjøre ERA-Chemistry til en 
assosiert organisasjon for EuCheMS. EuCheMS’ sekretær har fått beskjed.  
   
6. Plenarsesjon, Landsmøte i Kjemi: UNESCO har sagt seg villig til å bidra 
med inntil kr 10 000,- til dekning av utgifter for John Emsley som 
plenarforeleser ved årets landsmøte i kjemi, med et fokus rettet mot temaet 
utvikling. Videre har faggruppe for kjemometri kommet med innspill til mulige 
foredragsholdere, og et forslag har også kommet fra faggruppe for organisk 
kjemi. 
Presidenten inviterer, så snart endelig dato for landsmøtet er fastlagt, John 
Emsley som plenarforeleser ved årets landsmøte i kjemi, med sikte på en 
forelesning i den første plenarsesjonen. Avhengig av om han er tilgjengelig 
denne dagen og eventuelt har anledning til å gi sitt foredrag på den andre dagen 
av landsmøtet, vil Hovedstyret snarest komme tilbake til invitasjon av den siste 
plenarforeleseren. 
 
         Generalsekretæren. 
 

 


