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Referat fra Hovedstyremøte den 10/3 – 2014. 

 
Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 
ble avsluttet ca kl. 14.00. Følgende personer var til stede: Kenneth Ruud, 
Øyvind Mikkelsen, Stig Valdersnes og Harald Walderhaug. Finn K. Hansen 
deltok på sak 2. Hans Henrik Øvrebø deltok via Adobe Connect.  
Gro Johnsen hadde meldt forfall. 
Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 10.12.13 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi 
 
a) Regnskap 2013.  Regnskapet for 2013 ble gjennomgått. Det viste et 
positivt driftsresultat på kr 140 189,-, før avsetning på finansielle poster.     
 
b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2014, basert 
på regnskapstallene for 2013. Hovedstyret sluttet seg til forslaget, med noen  
endringer. Det er lagt inn et anslag for renteinntekter for 2014 − basert på 
tallene i regnskapet for 2013. Driftsmessig er det lagt opp til et lite overskudd 
for 2014.      
 
c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 
e-post. Medlemskapskontingent i EuCheMS blir i 2014 ca kr 31 000,-.  
 
 
3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2013 for 
selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre endringer. 
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4. Hovedstyrets planer for 2014. Generalsekretæren og presidenten hadde 
utarbeidet forslag til tekst. Dette ble godkjent med noen justeringer, og 
oversendes faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 
 
 
5. Rådsmøtet 2014. Møtet finner sted fredag den 9. mai i Videnskaps-
Akademiets lokaler i Oslo.  
 
a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  
 
b) Det ble besluttet å tildele Signe Kjelstrup Guldberg-Waage-medaljen. Et 
æresmedlem er også utnevnt. 
 
c) Et forslag til agenda for Rådsmøtet ble vedtatt. Starttidspunkt settes til 
klokken 10.00. 
 
d) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 
 
 
6. Navnebytte for FENT. Faggruppe for ernæring og 
næringsmiddelteknologi (FENT) ønsker å endre navnet til Faggruppe for 
matkjemi. Nødvendige endringer i faggruppens vedtekter er lagt ved 
forslaget. Forslaget støttes av hovedstyret, og kommer opp som en sak på 
årets Rådsmøte.     
 
 
7. Oppnevning av medlem i EuCheMS’ Div of Physical Chemistry. 
Generalsekretæren har mottatt oppfordring fra lederen av faggruppen i 
EuCheMS om å oppnevne en representant for NKS til denne faggruppen.   
Ingen beslutning er tatt så langt. 
 
 
8. Landsmøtet. Status på forberedelser. Landsmøtet i Kjemi 2014 vil 
foregå i forbindelse med Lab14 på Lillestrøm dagene 29. og 30. oktober. 
Hovedstyret vil ha ansvar for to plenarforedrag ved starten på hver av de to 
dagene. Disse vil være Guldberg-Waage-foredrag (se sak 5b), og Industry 
Lecture. Geir Fonnum/Invitrogen Dynal vil holde dette foredraget.  
Det blir middag på kvelden 29. De fleste faggrupper bidrar med eget 
program, unntatt Faggruppe for katalyse og faggruppe for kjemometri. 
Faggruppe for Makromolkyl – og kolloidkjemi vil gå sammen med 
Faggruppe for organisk kjemi om felles program. 
NLF (Norske laboratorieleverandørers forening) har innstiftet en ny 
forskningspris for yngre forskere. En komite bestående av representanter for 
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NLF, NKS, NBS (Norsk Biokjemisk Selskap) og en representant fra helse-
sektoren er oppnevnt til å velge vinneren av prisen. Øyvind Mikkelsen er 
NKS’ representant.    
En pris vil bli delt ut i forbindelse med Lab14. 
 
 
9. Diverse 
Info:  
1) Stig Valdersnes deltok på Teknas faglige årsmøte i februar. 

 
2) Det er innvilget en garanti for avvikling av den nasjonale finalen i Kjemi- 

Olympiaden på inntil kr 30 000,-.  Dette er gjort på bakgrunn av at 
forskningsrådet (NFR) ennå ikke har fått på plass et nytt program for 
økonomisk støtte til gjennomføring av de ulike realfagskonkurransene.    
 

  
10. Eventuelt 

      Presidenten har mottatt en e-post fra Frederique Backaert, med oppfordring  
     om å utse en yngre person (35 år eller yngre) som er medlem av NKS til å  
     stille som norsk representant i EYCN (European Young Chemists’ Network),  
     EuCheMS. 
     Hovedstyret vil forsøke å finne en egnet person til å dra på et planlagt møte i  
     Bucharest i april.       
 
 

 
Generalsekretæren. 

         
 


