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Referat fra Hovedstyremøte den 22/6 – 2012. 
 

Møtet ble avholdt i møterom VU24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 

og ble avsluttet ca kl. 14.00. Følgende personer var til stede:  Kenneth Ruud, 

Øyvind Mikkelsen, Hans Henrik Øvrebø, Kari Herder Kaggerud, Stig 

Valdersnes og Harald Walderhaug. Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med 

generalsekretær Harald Walderhaug som referent.  

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 27.02.12 ble godkjent uten 

merknader.  

 

                                   

2. Økonomi, status pr juni.  

Gjennomgang av inntekter og utgifter viser god kontroll med økonomien så 

langt i år. Hovedstyret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

3. Karbohydratfondet – tildelinger våren 2012. 

Ved søknadsfristen den 15. mai var det kommet inn totalt 7 søknader fra 

Milica Vukicevic, Maria Teresa Calejo (UiO), Marianne Øksnes Dalheim (2 

søknader), Kjell M. Vårum, Kurt Ingar Draget og Bjørn Christensen 

(NTNU). I tillegg er det kommet inn en søknad etter fristen fra Berit Smestad 

Paulsen (UiO).  

De 7 første søknadene ble vurdert av stipendkomiteen, og basert på 

tilbakemeldinger fra denne og hovedstyrets egne vurderinger ble følgende 

søknader innvilget: 

Marianne Øksnes Dalheim får innvilget den ene søknaden for deltagelse på 

ICS 2012 (Madrid), med kr 17 974,-. 

Bjørn Christensen innvilges totalt kr 25 000,- (til ICS og satelittsymposium). 

Kjell Vårum innvilges kr 13 338,- til ICCC/Fortaleza, Brasil. 

Kurt Ingar Draget innvilges kr 19 568,- til ”Alginates…” , Purdue Univ., 

Indiana, USA.   

Berit Smestad Paulsen innvilges kr 19 747,- til deltagelse på ICS (Madrid). 
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Søknadene til Vukicevic og Calejo avslås, da konferansen det søkes om 

dekning av utgifter til (CRS, Reykjavik), faller utenfor den type konferanser 

midlene i fondet skal gå til.   

Totalt er det da bevilget kr 95 627,- fra fondet hittil i år.  

   

 

4. Nomineringer til IUPAC’s Divisions. 

IUPAC’s sekretariat har bedt om gjenoppnevnelser/nyoppnevnelser for NR 

(National Representatives) og TM (Titular Members) for årene 2014 og 

2015. NKS har representanter i Inorganic Div (Div II) (Pavel Karen, TM), 

Organic Chemistry Div (Div III) (Einar Uggerud, NR), Analytical Chemistry 

Div (Div V) (Yngvar Thomassen, TM) og Human Health Div (Div VII) 

(Georg Becher, NR). Becher gir seg, og vi må finne en ny person som er 

villig til å stille for NKS, dersom vi fortsatt vil ha representasjon i Div VII. 

Aktuelle kandidater vil bli forespurt. Vi har også hatt representasjon i Div 

II.1 (Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights) (Ronny 

Schönberg, TM), men Schönberg har forlatt Norge og skal vi være 

representert her, må vi finne en ny aktuell person.   

NKS vil gjenoppnevne Karen, Uggerud og Thomassen, og eventuelt 

nyoppnevne personer til Div II.1 og Div VII.   

 

 

5. Forslag til vedtekter for Faggruppe for kjemiundervisning.  
Hovedstyret har fått oversendt forslag til vedtekter for denne nye faggruppen 

som ble vedtatt opprettet på vårens Rådsmøte.  

Forslaget er godkjent.  

 

 

6. ”Sesame” – støtte fra NKS.   

NKS ved presidenten har fått en henvendelse fra Norsk Fysisk Selskap der 

det bes om en støtte fra NKS i form av et brev til Kunnskapsdepartementet 

og eventuelt Utenriksdepartementet. Hensikten er å få Norge til å støtte 

prosessen med å få etablert Sesame som er et internasjonalt prosjekt i regi av 

Unesco. Det går ut på å etablere en synkrotronforskningslab. i midtøsten, 

nærmere bestemt i Jordan. De nærmeste samarbeidspartnere vil etter planen 

være Israel, Jordan, Tyrkia, Iran og muligens Egypt.  

Hovedstyret gav NKS’ president fullmakt til å utforme et brev til 

departementet der selskapet gir sin støtte til arbeidet med å få Norge til å 

støtte prosjektet videre.   
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7. Spørrespalten.   

Hovedstyret vil at hver faggruppe utpeker en representant til en 

”spørrespalte-gruppe”. Hovedstyret har, siden spørrespalten ble opprettet for 

noen år siden utpekt 3 representanter fra hovedstyret til å svare på spørsmål 

som kommer (e-post, bl.a.).  

Det er nå fra hovedstyrets side et ønske om å involvere faggruppene i dette 

arbeidet ved at hver faggruppe utser en representant hver til en litt større 

spørrespaltegruppe. Generalsekretæren tar i denne sammenheng kontakt med 

faggruppene etter sommerferien. 

 

 

8. Diverse – søknader og info. 

8.1 Søknader. 

Det var kommet to søknader om midler til å dra på konferansereise. 

1) Finn K. Hansen søker om kr 21 570,- til å delta på ACS National Meeting 

2012 i Philadelphia, USA. Dette er godkjent og dekkes over 

sekretariatsposten. 

2) Annette Lykknes søker om kr 12 610,- til deltagelse i EuCheMS’ Working 

Party on the History of Chemistry’s møte ifbm EuCheMS-konferansen i 

Praha i august, samt to dager til deltagelse i denne konferansen. Dette er 

innvilget.    

8.2 Info. 

• Kenneth Ruud innvilget reise - møte i PCCP’s Ownership board i London. 

• Møtegaranti for Nordic Plasma (v. Elin Gjengdal) innvilget pr e-post. 

• Lab 2014 blir 28. – 30. oktober. Rådsmøtet 2013 må ta stilling til om 

Landsmøte i kjemi i 2014 skal arrangeres. 

• Rådsmøte 2013 blir fredag den 12. april.   

• Presidenten og generalsekretæren deltar på generalforsamlingen i 

EuCheMS i Dublin i oktober. 

• Hovedstyret arbeider med planer (til sammen med Bjørn Pedersen) om en 

markering i Det Norske Videnskaps-Akademi den 11. mars 2014 i 

forbindelse med at det da er nøyaktig 150 år siden det som for ettertiden er 

blitt kjent som Guldberg og Waages massevirkningslov første gang ble 

presentert.  

 

9. Eventuelt. 

9.1 Medlemsnett – avtale inngått med Sparebank1. John Vedde orienterte 

om status. Arbeidet med å overføre data fra det gamle til dette nye 

medlemsregisteret er i gang. 

9.2 Møtekalender for hovedstyret 2012 og 2013. 

Hovedstyret planlegger møter fredagene den 26/10, den 14/12 (Tromsø) 

(2012) og 1/3 (2013).  

Generalsekretæren. 


