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Referat fra Hovedstyremøte den 10/12 – 2013. 

 
Møtet ble avholdt på rom VU24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.20 og 
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Kenneth Ruud, 
Øyvind Mikkelsen, Gro Johnsen, Stig Valdersnes og Harald Walderhaug. 
Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall. 
Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.  

 
 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 27.09.13 ble godkjent uten 
merknader.  

 
2. Økonomi. Harald Walderhaug orienterte om status, pr medio desember. Der 
er noen mindre overskridelser i forhold til budsjettet på noen poster, men 
økonomien i selskapet må sies å være under god kontroll. Kontingentinntekter 
ligger litt over budsjettet. 
Gjennomgangen ble tatt til etterretning.      

 
3. Guldberg-Waage-året 2014 og Landsmøte i kjemi 2014 – status. 
Guldberg-Waage: Programmet for symposiet den 11. mars er klart. Det vil bestå 
av en formiddagssesjon i Videnskaps-Akademiet, m lunsj. Deretter en åpen del i 
Gamle Festsal. Det vil være middag på kvelden for inviterte og påmeldte. 
Orientering skulle gått ut med Kjemi nr 6, 2013, men kom ikke med. Et 
nyhetsbrev pr e-post vil bli sendt til medlemmene i stedet. 
Kjemi nr 1, 2014 vil inneholde mye stoff om massevirkningsloven. 
Skolerettede aktiviteter er planlagt – se Kjemi nr 6, 2013. 
Kjemifestival på Teknisk Museum, etter mal fra 2011, er også under 
planlegging. Disse to siste punktene er fremdeles avhengig av finansiering. 
Søknader er sendt aktuelle kilder.  
Einar Uggerud leder arrangementskomite, bestående i tillegg av Kenneth Ruud, 
Harald Walderhaug, Kristian Steffensen (NKS’ faggruppe for 
kjemiundervisning), Signe Kjelstrup (DNVA), og Annette Lykknes (NKS’ 
faggruppe for kjemiens historie). 
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Landsmøtet: Nils Arne Jentoft vil lede arrangementskomite, for øvrig bestående 
av generalsekretær og representanter for alle faggrupper som vil stille med eget 
program. 
Første møte i komiteen er planlagt til onsdag den 18. desember.       
 

 
 

4. Søknader Det  var kommet en søknad til karbohydratfondet fra Bjørn 
Christensen, NTNU. Han ble innvilget inntil kr 19 000,- for deltagelse på 27th 
International Carbohydrate Symposium, Bangalore, India, 12-17 Januar 2014, 
der han skal holde foredrag. 

  
 

5. Info.  
5.1: De nye vedtektene for stiftelsen NKS Fond er godkjent av Stiftelsestilsynet. 
 
5.2: Reiseutgifter på kr 1946,- i forbindelse med foredrag i Rogaland avd (ved 
Åsmund Rinnan) er dekket.  
 
5.3: Generalsekretæren ble 20/11 informert om at tidligere generalsekretær, Ove 
Kjølberg, er død.  
NKS har hatt representant tilstede ved begravelsen den 6/12, med krans fra 
NKS. Minneord vil bli å finne i kommende nummer av Kjemi 2014. 
 

 
6. Teknas faglige årsmøte. Dette finner sted 7.- 8. februar, på Quality Hotel 33, 
Økern, i Oslo. Stig Valdersnes stiller som NKS’ representant. 

 
 
7. Eventuelt   
Hovedstyret har etter møtet blitt kontaktet av faggruppen for uorgansk kjemi og 
materialkjemi, med spørsmål om de kan arrangere det som egentlig skulle være 
årets Industry Lecture, i januar 2014. De har fått beskjed om at det er i orden.  

   
 

 
 
Generalsekretæren. 

         
 


