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Referat fra Hovedstyremøte den 29/10 – 2014. 

 
Møtet ble avholdt på Thon Hotell Arena, Lillestrøm, i forbindelse med 
Landsmøtet i kjemi 2014. Det startet kl. 12.30 og ble avsluttet ca kl. 13.30. 
Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, Stig Valdersnes, Hege 
Karlsen, Jørn Hansen og Harald Walderhaug. 
Redaktør Lars Ole Ørjasæter var til stede under Sak 2. 
Gro Johnsen hadde meldt forfall. 
Presidenten Øyvind Mikkelsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 19.06.14 ble godkjent uten 
merknader.  
 
 
2. Digitalisering av bladet Kjemi. Lars Ole Ørjasæter har sendt hovedstyret 
et tilbud på digitalisering av bladet Kjemi. For digitalisering av utgavene de 
siste 4 år blir prisen på kr 42 500,- inkl. moms ifølge foreliggende tilbud. 
Hovedstyret besluttet å innvilge søknaden. 
I etterkant av møtet har Bjørn Pedersen informert generalsekretæren om at 
alle tidligere nummer av bladet, eldre enn 4 år, nå vil bli digitalisert av 
Nasjonalbiblioteket uten kostnader for NKS.  
 
 
3. Arkivmateriale til Norsk Teknisk Museum? Ved Kjemisk institutt, UiO, 
har NKS et arkiv med en del materiale av historisk verdi. Bjørn Pedersen 
foreslår at dette overføres til Norsk Teknisk Museum (NTM), som allerede 
har lagret en del slikt materiale for NKS fra før. Hovedstyret har ingen 
innvendinger mot dette og støtter forslaget. Pedersen får i oppdrag å gå 
gjennom materialet og velge ut det som måtte være av interesse for NTM å ta 
vare på.       
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4. Søknader. Det forelå en søknad fra Arne Joakim Bunkan om midler til å 
delta på konferansen «Atmospheric Chemical Mechanisms», 10. – 12. 
desember i Davis, California, USA. Søknaden er innvilget med kr 14 000,- 
og belastes Acta-fondet. Det forutsettes at Bunkan skriver en artikkel i Kjemi 
om konferansen.   
 
 
5. Orienteringssaker. 
5.1: Hovedstyret har tidligere (i e-post-runde) bevilget kr 30 000,- til 
kjemifestivalen i november, etter søknad fra Einar Uggerud. 
 
5.2: Roland Kallenborn har fått dekket sin reise til EuCheMS-møtet i Istanbul 
på ca kr 15 000,- (se sak 4.2 i referatet fra 19. juni). 
 
 
6. Nordisk presidentmøte. Dette er et møte med presidenter og 
generalsekretærer over to dager og som går på rundgang mellom de nordiske 
selskaper. Møtene arrangeres hvert annet år (samme år som IUPAC 
arrangerer generalforsamling). I 2015 er det NKS’ tur å være vert, og i 
samråd med representanter for de øvrige nordiske selskaper er vi blitt enige 
om å møtes fredag den 24. april i Longyearbyen på Svalbard. Et program vil 
bli utarbeidet i god tid før møtet. I tillegg til reise og losji for NKS’ president 
og generalsekretær kommer en middag og en lunsj for våre gjester som 
utgifter. Et kostnadsoverslag blir lagt inn som en post på neste års budsjett.  
       
Generalsekretæren. 


