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Referat fra Hovedstyremøte den 8/12 – 2017. 

 
Møtet ble avholdt på Kjemisk institutt, UiT. Det startet kl. 11.00 og ble avsluttet 
ca kl. 13.05. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, Stein 
Helleborg, Hege Karlsen, Jørn Hansen og Harald Walderhaug.                                                 
Gro Johnsen hadde meldt forfall. 

 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 26.06.2017 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi, status pr desember. 
Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 
gjennomgått, og viser noen mindre budsjettmessige overskridelser på noen 
poster, mens andre aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.  
På inntektsiden for kontingent ligger vi litt omtrent på budsjett-tallene. 
Renter på innestående overføres først helt på slutten av året.  
Alt i alt er økonomien under kontroll.    
 
3. Landsmøtet 2018. Status 
Arrangementskomiteen, som består av representanter for faggruppene, Einar 
Uggerud, Nils Arne Jentoft (leder) og generalsekretæren har hatt sitt første 
møte og er nå i ferd med å detaljplanlegge programmet. Det ble på første 
møte bestemt at programmet skal gå over to dager, med mulighet for enkelte 
faggrupper å benytte også den tredje dagen LabNorge arrangerer labmessen. 
Einar har sendt ut invitasjoner til fire internasjonale foredragsholdere. Neste 
møte i komiteen er planlagt til slutten av januar 2018. I mellomtiden 
forhandler Nils Arne med LabNorge, Norges Varemesse og Thon Hotels om 
avtale for Landsmøtet 2018. Vi ser for oss en avtale som i stor grad er lik de 
avtaler vi har hatt tidligere. 
Ellers har Steven Wilson, UiO, sagt seg villig til å ta over etter Nils Arne 
som primus motor for fremtidige landsmøter.    
    
 
 
 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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4. Søknader og info.  
Info: Bestemmelser tatt etter e-post-runder i styret siden forrige møte, gjelder 
sakene 4 I.1 og 4 I.2. 
 
4 I.1: Elin Gjengedal er innvilget ca kr 4000,- for deltagelse på EuCheMS 
DAC Meeting of the Steering Committee i Stockholm i slutten av august. 
 
4 I.2: Lars Skattebøl innvilget ca kr 5000,- for deltagelse på 
kjemihistoriemøte i London i oktober. 
 
4 I.3: Generalsekretæren orienterte om IUPAC og EuCheMS GA. Referater 
fra møtene finnes i Kjemi hhv nr 4 og 5, 2017. Spesielt bør nevnes at 
Kenneth Ruud ble valgt inn i sentralstyret til EuCheMS for 4 år f.o.m. 2018 
på møtet i Roma.  
 
4 I.4: Bladet Kjemi og oppgradering til nivå 1.  
Øyvind orienterte om status i saken. Innspill er kommet fra de fleste 
faggrupper, og disse stiller seg stort sett positive til å prøve. Det må søkes 
NSD (Norsk Senter for forskningsdata) etter en prøvetid på ett til to år. Det 
vil bli satt ned en redaksjonskomite med medlemmer fra faggruppene på 
nyåret.    
 
4 I.5: Rekruttering av nye medlemmer til NKS.  
Roll-ups er sendt ut til lokalavdelingene. Øyvind har også snakket med 
representanter for linjeforeningen ved NTNU. De har et samarbeide med 
Tekna om rekruttering. Et eventuelt samarbeide må avklares med Tekna. 
Øyvind følger opp dette.  
 
4 I.6: EuCheMS survey. 
Dette er en arbeidsmarkedsundersøkelse i regi av EuCheMS, som nå også vil 
innebære et samarbeide med American Chemical Society (ACS). Øyvind og 
Stein følger opp.  
 
 
5. Eventuelt.  
 
Norsk representasjon i International Carbohydrate Organisation (ICO). 
Hovedstyret har mottatt et brev fra Berit Smestad Paulsen, der hun foreslår at   
NKS oppnevner professor Bjørn E. Christensen, Institutt for bioteknologi og 
matvitenskap, NTNU, som norsk representant i ICO. Han skal, på forespørsel 
fra Paulsen ha sagt seg villig til dette. 
Hovedstyret diskuterte saken, og kom fram til at han kan oppnevnes for en 
periode på 4 år. Det må søkes på forhånd om økonomisk dekning hver gang 
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han skal delta på møte, oppad begrenset til en gang pr år, og med inntil kr 
15 000,- , i tråd med de regler for midler fra Acta-fondet som praktiseres.     
 
 
Generalsekretæren. 


