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Referat fra Hovedstyremøte den 16/12 – 2011. 
 

Møtet ble avholdt i møterom C321 i Kjemibygget, Universitetet i Tromsø.  

Det startet ca kl. 11.00 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 28.09.11 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi, status pr 15. desember.  

Gjennomgang av inntekter og utgifter viser god kontroll med økonomien. 

Kontingentinntektene ligger litt under budsjettet, men de totale utgiftene har 

vært lavere enn antatt gjennom året.  

 

3. Opprettelse av faggruppe for kjemiundervisning.   

Hovedstyret har mottatt en anmodning fra May Britt Stjerna om at det 

opprettes en egen faggruppe for kjemiundervisning. 23 personer støtter dette 

i selve skrivet. 

NKS har hatt en slik faggruppe tidligere, men den ble i sin tid nedlagt og 

erstattet med et utvalg. Dette utvalget har ikke vært aktivt de senere år.  

Det er utarbeidet et forslag til vedtekter og et interimstyre for denne nye 

faggruppen. 

Hovedstyret i NKS ser positivt på initiativet, og vil anbefale overfor Rådet i 

sitt møte den 13/4 2012 at denne faggruppen blir opprettet.       

 

4. Reviderte statutter for karbohydratfondet.  

Bjørn Christensen (NTNU) og Berit S. Paulsen (UiO) har gått gjennom 

statuttene for fondet og sendt hovedstyret et forslag til en oppdatert versjon. 

Dette etter at hovedstyret har funnet grunn til at praksis rundt søkning til og 

tildeling av midler fra fondet bør endres noe. Hovedstyret er opptatt av at 

midler deles ut på en oversiktlig måte, og det understrekes at NKS’ 
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retningslinjer for tildeling av reisestipendier i forbindelse med konferanser 

skal følges.  

I tråd med dette innføres det to søknadsfrister: 15. mai og 15. november hvert 

år. Både stipendkomiteen og hovedstyret får da bedre oversikt over 

søknadene og kan ved behov lettere prioritere mellom disse. Den som søker, 

må i god tid planlegge for eventuell konferansedeltagelse. Statuttene sier 

også hvilke typer konferanser som har prioritet.    

Se også sak 6, i referatet fra hovedstyremøtet den 28/9 2011.  

 

5. Søknad til karbohydratfondet.  
Bjørn Christensen, NTNU, søker om midler for å delta på 26. International 

Carbohydrate Symposium, Madrid, 22 – 27 juli 2012. Han søker om inntil kr 

10 180,- til dette formålet.  

Hovedstyret innvilger søknaden.   

 

6. Landsmøtet 2011 – erfaringer.  

Det 19. Landsmøte i kjemi ble avviklet 28. og 29. september i forbindelse 

med Lab11-messen på Lillestrøm. Totalt møtte ca 225 personer opp, og 

denne gang var samtlige faggrupper representert med egne fagsymposier. 3 

plenarforedrag ble samlet i egne sesjoner (2 første dag og den siste andre 

dag), og dette sikret godt frammøte. En evaluering av møtet er gjennomført, 

og de som har svart er stort sett fornøyde. Det eneste ankepunktet var lunsjen 

denne gang, som bør arrangeres på annen måte neste gang. Dessuten er det 

behov for bedre annonsering av møtet. Muligheten for å legge møtet litt 

senere på høsten er også tatt opp med NLF.  

Hovedstyret stiller seg positivt til å arrangere et nytt landsmøte i 2014, under 

forutsetning av at vår ressursperson i denne sammenheng, Nils Arne Jentoft, 

også da vil være villig til å hjelpe til.     

 

7. Hassel-foreleser 2012. 
Presidenten la fram noen forslag som oversendes Hasselkomiteen.  

 

8.  Teknas faglige årsmøte 10. og 11. februar 2012. 

Kari H. Kaggerud deltar for NKS. 

 

9. Kjemiårsavslutning i Stockholm den 30. november.  

Generalsekretæren deltok på dette en-dags-symposiet som var lagt til 

Vetenskapsakademiens lokaler i Frescati. I Sverige har det vært 

Nationalkomiteen för kemi, under Kungl. Vetenskapsakademien som har hatt 

ansvaret for gjennomføringen av kjemiåret. Et imponerende program er 

gjennomført, med bruk av media (TV, radio, aviser), utgivelse av diverse 

bøker, aktiviteter rettet mot barn/ungdom (skole), osv. På sett og vis mye av 
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samme typer aktiviteter vi har med ulikt hell fått til også i Norge, men 

aktivitetsnivået har vært høyere i Sverige. 

Symposiet ble innledet med foredrag av Sture Nordholm,  leder av 

Nationalkomiteen, og Eva Åkesson (kjemiker, som nå overtar som rektor ved 

Uppsala Universitet!). Tema var hvordan man kan inspirere de unge til å 

satse på kjemi. Dette ble for øvrig et gjennomgangstema på hele symposiet, 

som vel konkluderte med at det må satses på skolen dersom vi skal lykkes 

med å rekruttere fremtidige talenter til faget. 

Som jeg forstod ble det besluttet at man i Sverige vil avholde et årlig møte av 

denne typen, som en fortsetning av IYC2011.  

Svenska kemistsamfundet (SK) vil for øvrig at NKS tar over ansvaret for å 

arrangere et nordisk kjemilærermøte, for eksempel hvert annet år og gjerne 

etter mal fra det vellykkede møtet som ble holdt i Stockholm i oktober, der 

en stor norsk deleagasjon deltok. SK vil i så fall ta på seg å administrere 

møtene. NKS vil ta opp spørsmålet med den påtenkte nye faggruppen for 

kjemiundervisning (se Sak 3 ovenfor) og eventuelt engasjere denne i saken.        

 

 

 

10. Hjemmesidene (www.kjemi.no) og medlemsregister. 

John Vedde vil nå i løpet av 2012 ikke lenger drifte medlemsregisteret. I den 

forbindelse vil hovedstyret se på ulike måter å drifte dette videre og om nytt 

type register må anskaffes eller om vi kan bruke det gamle fortsatt. Selve 

driften overtas i hvert fall foreløpig av generalsekretæren og hovedstyret. Når 

det gjelder vedlikehold og oppdatering av hjemmesidene, vil John fortsatt 

være oss behjelpelig. 

 

 

11. Eventuelt. 

Første hovedstyremøte i 2012 blir mandag den 27. februar i Oslo. 

 

Generalsekretæren 

 

 

 

http://www.kjemi.no/

