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Referat fra Hovedstyremøte den 27/9 – 2013. 

 
Møtet ble avholdt på rom VU24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Kenneth Ruud, 
Øyvind Mikkelsen, Gro Johnsen, Stig Valdersnes, Hans Henrik Øvrebø og 
Harald Walderhaug. 
Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 25.06.13 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi. Harald Walderhaug orienterte om status, medio september. Der 
er noen mindre overskridelser i forhold til budsjettet på noen poster, men 
økonomien i selskapet må sies å være under god kontroll. Gjennomgangen 
ble tatt til etterretning.      
 
3. Stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond.  
Styret, ved generalsekretæren, har mottatt brev fra Stiftelsestilsynet som ber 
om at stiftelsens vedtekter oppdateres, spesielt hva gjelder stilftelsens styre. 
Det blir gjort ved at det i stiftelsens paragraf 3 blir klargjort at stiftelsens 
styre er identisk med Norsk Kjemisk Selskaps hovedstyre, med sine fem 
ordinære representanter. Det er også gjort noen mindre endringer ellers i 
vedtektene for stiftelsen, som altså forvaltes av hovedstyret. 
Hovedstyret ser for øvrig ikke behovet for å beholde stiftelsen, og vedtok at 
den nå skal avvikles. Det er en prosess som vil ta noe tid, da den krever at 
også NKS’ vedtekters paragraf 11, punkt 4 må endres eller strykes.  
 
 
4. Status angående planlegging av Guldberg-Waage-markering i 2014, 
Landsmøte i Kjemi 2014 og Industry Lecture 2013.  
Kenneth Ruud orienterte om planleggingen av Guldberg-Waage-markeringen 
neste år. Komiteen, under ledelse av Einar Uggerud har nå hatt to møter 
hittil, og et program begynner å ta form. Dette vil bestå i et en-dags-seminar 
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den 11. mars, delvis på og i samarbeid med Videnskaps-Akademiet, og delvis 
i Gamle Festsal, med inviterte foredragsholdere. Videre er det planlagt 
skolerettede tiltak. Et arrangement på Teknisk Museum er også planlagt til en 
gang på høsten 2014, etter mal fra IYC 2011. Alt dette vil kreve økonomiske 
midler, og søknad er sendt forskningsrådet. Andre tenkbare støttespillere vil 
bli kontaktet. Hvor mye av skolerettede aktiviteter som kan gjennomføres er 
bl.a. avhengig av størrelsen på bevilgede beløp.  
Industry Lecture 2013: Den nye faggruppen for uorganisk kjemi og 
materialkjemi har fått oppdraget denne gang, og vil arrangere dette i løpet av 
året. Detaljer er fremdeles ikke avklart. 
Landsmøte 2014 (Labmesse 28. – 30 oktober): NKS vil bli tilbudt de samme 
betingelser i samarbeide med Labmessa og NLF som tidligere. NKS må nå 
bestemme seg om det skal arrangeres et Landsmøte i 2014 på Lillestrøm. 
Etter vedtak på Rådsmøtet i vår, blir nå faggruppene kontaktet og bedt om å 
gi beskjed om de vil delta med program, innen to uker.         
  
 
5. ”Green Chemistry” – EuCheMS. Presidenten har mottatt en forespørsel 
fra Kåre Jørgensen om NKS vil støtte opprettelsen av en faggruppe for grønn 
kjemi i EuCheMS, og eventuelt foreslå en representant for NKS i en slik 
faggruppe. En støtte til en slik opprettelse i seg ser ikke styret noe større 
problem med, rent bortsett fra at selve hensikten kanskje ikke er helt klar – 
hva vil en slik faggruppe stelle med av problemstillinger som ikke andre 
faggrupper kan ta opp? Presidenten vil ta kontakt med NBS om et mulig 
samarbeide med tanke på representasjon i denne sammenheng.     
 
 
6. Diverse. 
6.1 Søknader.  
6.1.1: Søknad om møtegaranti for Kromatografisymposiet Sandefjord. Det 
foreligger budsjett som går i pluss for symposiet, også denne gang. Søknaden 
er innvilget. 
 
6.1.2: May Britt Stjerna har bedt om litt økonomisk støtte for å samle styret i 
faggruppene for kjemiundervisning, den 17. oktober.  
Som et engangstilfelle bevilger hovedstyret inntil kr 5000,- totalt til formålet. 
 
6.2: Info.  
6.2.1: Hasselfondet avvikles, og restmidler (kr 135 000,-) overføres NKS. 
Det er enighet i styret om dette. 
 
6.2.2: Finn Knut Hansen er innvilget kr 9280,- for deltagelse på konferanse i 
Fulda, Tyskland.  
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7. Eventuelt   
Nytt medlem i Hassel-komiteen. Svein Stølen har meldt at han har trukket 
seg fra denne. Resten av komiteen har kommet med følgende forslag til nytt 
medlem: Ola Nilsen, Kjemisk institutt, UiO. Hovedstyret sluttet seg til 
forslaget. 
Hasselkomiteen består nå av: Mats Tilset og Einar Uggerud, oppnevnt av 
Kjemisk institutt, UiO, og Ute Krengel og Ola Nilsen, oppnevnt av NKS.   
   
 
 

 
 
Generalsekretæren. 

         
 


