
 

 
NORSK KJEMISK SELSKAP 

 
REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTET FREDAG 16. JUNI  2004 

 
 
Møtet ble holdt på Kjemisk inst., UiO. Det startet kl. 10.15 og sluttet kl. 15.05 
Til stede: Nina Aas, Morten Moe, Solveig Flock,  Åse Raknes, Hans Henrik Øvrebø 
og Tore Benneche. Hans-René Bjørsvik og Finn Myhren var fraværende. Nils Arne 
Jentoft og Lars Ole Ørjasæter var innkalt til sakene: 11 - 15. 

  
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
1. Referat fra styremøtet 20. februar 
 Ingen merknader til referatet 
 
2. Referat fra Rådsmøtet 26. mars 
 Ingen merknader til referatet 
 
3. Kontakt med TEKNA 
 Et møte med TEKNA er under organisering. Tentativ dato 24. juni 

Aksjon Nina : sjekke med Edd Blekkan om status på møtet. 
  
4. DVD fra Rogalandavdelingen 

Hovedstyret syntes informasjonen på DVDen fra Rogalandavdelingen var 
nyttig for potensielle kjemikere i Stavangerområdet. Det ble imidlertid stilt 
spørsmål om NKS skal finansiere slike prosjekter. I og med at de er ren 
informasjon om bedrifter, ville det kanskje være naturlig om bedriftene tok seg 
av finansieringen. 
Aksjon Nina : sender kopi av videoen til lokalavdelingene og faggruppene. 

 
5. Vurdering av eventuelle endringer i NKS sine vedtekter: §7 

Hovedstyret så ingen grunn til å endre på §7 i NKS sine vedtekter. For at §7 
skal fungere tilfredsstillende, er det viktig at det ikke er noe automatikk i at 
visepresidenten skal rykke opp til president. 
Aksjon Nina: informerer om dette på neste rådsmøte. 

 
6. NKS sin hjemmeside 

John Vedde (kjemisk inst., UiO) har sagt seg villig til å ta seg av drifting av 
NKS sin hjemmeside.  
Aksjon Tore : undersøker om han også kan ta seg av hjemmesidene til 
lokalavdelingene og faggruppene.  
Aksjon Nina: forespør lokalavdelinger og faggrupper om de er interessert i et 
slik opplegg. 
  

 



7. 2004 Meeting for Younger Chemists  
Aksjon Nina: lokalavdelinger og faggrupper forespørres om de har en 
kandidat til 2004 Meeting for Younger Chemists. Svar må før 25. juni. Se 
info: www.setforeurope.org 
For å få støtte fra NKS må kandidaten presentere et arbeid (poster eller 
foredrag) og skrive en kort artikkel i ’Kjemi’ om konferansen. 
  

8. Rekonstruksjon av FECS  
NKS er i utgangspunktet enig i omorganiseringen av FECS.  
Aksjon Nina : undersøker hva slags syn de andre nordiske land har på saken 
og sender svar til FECS i slutten av juni. 

 
9.  Forslag til nytt fast punkt på NKS rådsmøte. 

Faggruppen for organisk kjemi foreslo over for hovedstyret at "valg av to 
rådsrepresentante til å undertegne protokollen" innføres som fast punkt under 
rådsmøtet. Hovedstyret mente at utsending av forslag til referatet til 
Faggruppene og Lokalavdelingene med svarfrist, burde være tilstrekkelig for å 
få et riktig referat. 
Aksjon Nina: ringer Lise Lotte, informerer om utfallet og diskuterer saken. 

 
10. Medfinansiering for å bevare Acta Chem. Scand.  

Lars Skattebøl redegjorde for planene om å digitalisere Acta Chem. Scand. 
RSC vil bli forespurt om de kan ta seg av oppgaven, mot at inntektene for 
publiseringen i RSC sine tidsskrifter bortfaller for de Nordiske land for en 
periode av 3 - 4 år. 
Aksjon Nina: skriver brev til Acta  

 
11. Oppgradering av NKS sin medlemsbok og folder. 

Kjemi ble oppfordret til å komme med et overslag til hva en oppgradering av 
medlemsboken vil koste. Saken tas opp på neste møte. 
Aksjon Tore:  Lars Ole Ørjasæter sender kostnadsoverslag til Tore.  

 
12. Landsmøte i Kjemi 14. -16. sept. 2004 

Nils Arne Jentoft redegjorde for status i arrangementet. Hovedstyret innvilget 
inntil kr 15.000,- til servering under arrangementet.  
Aksjon Tore: forespør Proton ved Kjemisk inst. UiO om de kan være med å 
bemanne en stand på møtet.  

 
13. Status "Cutting Edge Chemistry" 

Lars Ole Ørjasæter og Nils Arne Jentoft orienterte. Per dags dato foreligger det 
manus til alle kapitlene bortsett fra ett.  

 
14. Logo-oppgradering 

Kjemi har fått oppgradert NKS sin logo. Den har transparent bakgrunn og kan 
skaleres uten forringelse av kvaliteten.  
Aksjon Tore : Logoen sendes til Lokalavdelinger og Faggrupper 
 

15. IUPAC. Union Advisory Committee. 
Nils Arne Jentoft, som er det norske medlem i UAC, redegjorde for 
virksomheten.  



 
16.       Formell tilknytning av kromatografisymposiet til NKS 

Hovedstyret har ikke noen imot at kromatografisymposiet kommer inn under 
faggruppen for analyse. En forutsetning er imidlertid at den formelle status for 
NKS ikke endres.  
Aksjon Nina: tar kontakt med Ole N. Heidenreich (kromatografisymposiet) i 
denne forbindelse. 

  
17. Orienteringssaker 
 
18. Eventuelt 
 a) Vedtektsendringer for Grenland avdeling ble godtatt 

b) Kr 2.000,- ble bevilget for å få NKS sin logo på Skolerådgiverlagets 
hjemmeside for ett år. 
c) Søknad om garanti til 19. ECIS (European Colloid Interface Society) på kr 
30.000,- ble innvilget 
d) Søkand om garanti til Norske Analysedager 2004 på kr 30.000,- ble 
innvilget. 
e) Hovedstyret gir 2nd European Students Conference on Physical, Organic 
and Polymer Chemistry anledning til å bruke NKS sin logo på linje med 
tidligere år.  

 
 
TB 


