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Referat fra Hovedstyremøte den 12/12 – 2014. 

 
Møtet ble avholdt på konferanserom i det nye teknologibygget ved UiT. Møtet 
startet kl. 10.25 og ble avsluttet ca kl. 13.00. Følgende personer var til stede: 
Øyvind Mikkelsen, Stig Valdersnes, Gro Johnsen, Jørn Hansen og Harald 
Walderhaug. 
Hege Karlsen hadde meldt forfall. 

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 29.10.14 ble godkjent uten 
merknader.  
 
 
2. Økonomi – status pr desember. Kassereren hadde laget 
regnskapsoversikt pr 8. desember. Det er ikke større avvik fra budsjettet på 
de fleste poster så langt i år. Et avvik på Guldberg/Waage-markeringen 
skyldes til dels en ekstra bevilgning på kr 30 000,- til Kjemisfestivalen i 
november (ved Teknisk Museum), og et foreløpig utestående beløp hos 
Borregaard. Renter på innestående blir først overført ved slutten av året.  
 
 
3. Oppsummering av Landsmøtet. Nils Arne Jentoft har oppsummert 
tilbakemeldingene fra deltagerne på Landsmøtet og utarbeidet en oversikt. 
Hovedstyret gikk gjennom denne, og kunne konstatere at stort sett var 
responsen gjennomgående positiv. En ide for ettertiden kan være å presentere 
ett til to arbeider som presenteres i hver faggruppesesjon, i Kjemi. Det ville 
gi et godt faglig tilfang for bladet. Hva med en egen sesjon for teknikere/lab-
personell? 
Hovedstyret stiller seg positivt til et eventuelt nytt Landsmøte i 2017.    
 
 
4. EYCN (European Young Chemists’ Network). Dette er en organisasjon 
som samarbeider nært med EuCheMS. Norge (NKS) er derimot ikke 
representert til nå. Maarten Beerepoot (UiT) deltok på møte i Bucharest i 
april på vegne av NKS, og har laget en liten rapport basert på dette. 
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Spørsmålet er om NKS skal engasjere seg videre med tanke på et nasjonalt 
nettverk for yngre medlemmer. Hovedstyret vil invitere Beerepoot til neste 
års Rådsmøte for å orientere om EYCN og om NKS skal engasjere seg ved å 
legge til rette for et nasjonalt nettverk, og ved å ha fast representasjon i 
EYCN.    
 
 
5. Orienteringssaker. 
5.1: Stig V. deltar på Teknas faglige årsmøte i Oslo 6. og 7. februar 2015. 
 
5.2: Hovedstyret har bevilget kr 20 000,- til Landsmøtet. 
 
5.3: Signe Kjelstrup er oppnevnt som NKS’s representant i Div. for Physical 
Chemistry/EuCheMS.  
 
5.4: Lars Skattebøl har hatt anvaret for Copy-right angående Acta Chem. 
Scand, på vegne av alle eierforeningene i Norden. Han foreslår at dette nå 
opphører – det er ikke gjort formelt ennå, selv om tidsskriftet ble nedlagt for 
lenge siden.  
Hovedstyret har ikke noe imot dette, men dette er en sak for presidentmøtet i 
april 2015. 
       
Generalsekretæren. 


