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Referat fra Hovedstyremøte den 28/9 – 2011. 
 

Møtet ble avholdt i forbindelse med Landsmøtet i kjemi, på Thon Hotell, 

Lillestrøm.  Det startet ca kl. 12.00 og ble avsluttet ca kl. 14.00. Følgende 

personer var til stede:  Kenneth Ruud, Hans Henrik Øvrebø, Kari Herder 

Kaggerud, Øyvind Mikkelsen, Lillian Zernichow og Harald Walderhaug. 

Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 

som referent.  

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 08.04.11 ble godkjent uten 

merknader.  

 

                                   

2. Økonomi, status pr september.  

Gjennomgang av inntekter og utgifter viser god kontroll med økonomien så 

langt i år. Det vil i oktober bli sendt ut purring til de bedriftene som ennå 

ikke har betalt kontingent i år. 

 

 

3. NKS-deltagelse ved kjemiårsavslutningen i Brussel den 1. desember.  

NKS deltar med generalsekretæren og eventuelt Einar Uggerud. 

Generalsekretæren deltar også på den svenske avslutningen den 30. 

november i Stockholm. Tema på møtet i Stockholm vil være videreføring av 

prosjekter som er startet under 2011. 

 

 

4. Utvikling av Hassel-forelesningen. 

Svein Stølen har skrevet e-post og dessuten tatt muntlig kontakt med 

generalsekretæren, der han lufter ideer om en videreutvikling av Hassel-

forelesningen. Dette har, siden forelesningsserien staret tidlig på 1980-tallet, 

vært et nært samarbeide mellom UiO og NKS. Hovedstyret ser positivt på 

muligheten for videreutvikling, men en del detaljer må avklares før styret kan 

ta en endelig stilling til saken, som vil bli fulgt opp på neste styremøte i 

desember.  

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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5. Bedriftsmedlemskap i  NSMR?  

Hovedstyret har mottatt en forespørsel fra Frode Rise angående 

bedriftsmedlemskap i Norsk Selskap for Magnetisk Resonans (NSMR). NKS 

inngår ikke slike medlemskap, men stiller døren åpen for NSMR å bli en 

faggruppe under NKS.  

 

 

6. Karbohydratfondet.   

Hovedstyret har,  under de to første år dette har eksistert, etter hvert høstet 

noe erfaring med selve søknadene, søknadsmengden og beløpene det søkes 

om. Basert på denne erfaringen vil hovedstyret nå innføre begrensende tiltak 

ved å innføre to søknadsfrister pr år, nemlig 1. mai og 1. november.  På den 

måten får stipendkomiteen anledning til å behandle søknadene under ett og 

komme med forslag til prioritering. Denne vil være til stor hjelp for 

hovedstyret som så tar endelig beslutning på sine juni – resp. desembermøter. 

Det vil også bli innført restriksjoner med hensyn til hvor mange fra samme 

gruppe som kan få støtte fra fondet til å dra på samme møte. Det blir også 

skjerpet krav til selve søknadene som bør være mer spesifiserte, med en 

motivasjon og med tydeliggjøring av faglig relevans.  

 

 

7. Konferansedeltagelse, søknader til NKS/Acta-fondet.   
Hovedstyret vil skjerpe inn kravet til søknader til Acta-fondet om 

konferansedeltagelse, se under sak 6 ovenfor. Her er det foreløpig ikke 

aktuelt med søknadsfrister, men hovedstyret minner om at all 

konferansedeltagelse som skal dekkes over fondet, skal det søkes om på 

forhånd.  

 

 

8. Oppnevning til ”Scientific committee” ifbm EuCheMS-konferansen i 

Istanbul 2014. 

NKS har fått henvendelse fra Turkish Chemical Society om å oppnevne en 

person til vitenskapelig komite for konferansen i regi av EuCheMS, som er 

planlagt til august 2014. Dette vil være den 5. konferansen i sitt slag. Disse 

konferansene, som går hvert annet år, startet i 2006 i Budapest, i 2008 ble 

den arrangert i Torino, i 2010 i Nürnberg, og i 2012 vil den foregå i Praha. 

Disse konferansene samler rundt 2000 deltagere, og er en konferanse ikke 

minst for yngre forskere. Fra Norge har det vært noe dårlig med deltagelse 

hittil. 

Generalsekretæren vil være NKS’ delegat i denne komiteen. 
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9. NKS-hjemmesidene. 

Vi tar opp igjen denne saken på møtet i desember. 

 

 

10. EuCheMS’ økende fokus på å være en lobby- og policy-organisasjon. 
Presidenten vil ta kontakt med Norsk fagråd for kjemi og diskutere saken 

med dem, da fagrådet kanskje kan være en mer naturlig samarbeidspartner 

for EuCheMS i denne sammenheng.  

 

 

11. Info/søknader. 

Info: 

1) Neste års Rådsmøte 13/4 2012.  

2) Roland Kallenborn, ny representant for NKS i Division of Chemistry and 

the Environment (DCE), EuCheMS 

3) Ute Krengel ny representant for NKS i Hasselkomiteen, etter Arne  

Smalås.  

 

Søknader: 

1) Kenneth Ruud innvilget ca 15 000,- for PCCP Ownership Board Meeting,  

Jerusalem, i juni.    

2) Jon Petter Omtvedt innvilget kr 6765,- til dekning av reiseutgifter ifbm 

deltagelse på møte i Division of Nuclear and Radiochemistry, EuCheMS, i 

Milano.  

3) Kenneth Ruud får bevilget ca 800,- til dekning av allerede bestilt flybillett 

som ikke ble benyttet, grunnet sen kansellering av planlagt hovedstyremøte 

den 3/6. 

4) Finn K. Hansen: Innvilget kr 14 844,- til deltagelse på ECIS-konferansen i  

Berlin i september. 

5) Støtte til Grønvolds bokutgivelse med mellom kr 5000,- og 10 000,-. 

6) Søknad fra Annette Lykknes om inntil kr 9363,- for deltagelse på 

konferanse i Rostock i september (kjemihistorie) innvilget. 

7) Søknad fra Roland Kallenborn om deltagelse i DCE-møte i Zürich, 

innvilget med kr 15673,- 

8) Kenneth Ruud innvilget kr 1100 – 1200,- for deltagelse ved Yara-

prisutdelingen/Birkelandforelesningen den 22/9. 

9) Harald Walderhaug bevilges reise og opphold ifbm Det finska 

kemistsamfundets 120-års-jubileum i Helsingfors den 3. oktober.  Det blir 

kjøpt inn en gave til jubilanten. 

10) Lise-Lotte Gundersen bevilges kr 3839 for Org Div (EuCheMS)-møte.  

11) ) Innvilget møtegaranti inntil kr. 30 000,- for Kromatografimøtet i 

Sandefjord, januar 2012. 
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Karbo-fondet: 

12) Kurt Draget, NTNU, innvilget kr 24 288,-  til konferanse i Vietnam  

13) Kristian Prydz: Innvilget kr 12 000,- til konferansedeltagelse, Italia.  

14) Maria Teresa Calejo, innvilget ca 20 000,- til konferanse i USA. 

15) Helene Jonassen og Therese Klemmetsrud, Farm. Inst., UiO, hver 

innvilget  kr 22 600,- til konferansedeltagelse. 

16) Wei Wang, Farm. Inst., UiO også innvilget med kr 22 845,- til  

konferansedeltagelse.   

 

Generalsekretæren 

 
 

         

 


