
 
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR 2005 
 
   

Møtet ble holdt i på Kjemisk inst., UiO. Møtet startet kl 10.20 og sluttet 15.00. Til 
stede: Nina Aas, Solveig Flock, Hans Henrik Øvrebø,  Morten Moe og Finn Myhren 
samt generalsekretær Tore Benneche og kasserer Berit Fjærtoft. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 

1. Referat fra styremøtet 26. november 
Referatet ble godtatt uten anmerkninger    

2. Grensesprengende kjemi som bok    
Det ble besluttet å sette ned en komite forå ta seg av bokutgivelsen. Forslag til 
komitemedlemmer: Nils Arne Jentoft (Dynea), Truls Grønneberg 
(Skolelaben,UiO), Morten Moe (UiTø) og Lars Ole Ørjasæter (Kjemi). 
Aksjon Nina og Tore : Kontakte de potensielle komitemedllemmene 
Aksjon Nina og Tore: sender innspill til gruppa ang. mandat og føringer fra 
styret 

3. NKS internettside og database    
Internettsiden til NKS bør inneholde en ”kontakt oss” spalte. Videre bør 
konsernmedlemmene på en eller annen måte få annosering på hovedsiden. De 
som for tiden har annonser på hovedsiden vil få tilbud om å forsette med dette 
mot en økning av innbetalingen (til 4.000,- fra 2.000,- per år). 
Aksjon Tore : Diskutere saken med John Vedde 

4. Oppgradering av NKS sin folder 
Hans Henrik Øvrebø og Solveig Flock fremla et utkast til folder for NKS. 
Aksjon Hans Henrik og Solveig: Bearbeide utkastet videre og presentere det 
på Rådsmøtet. 
Aksjon Tore: oppgradere listene over konsern- og bedriftsmedlemmer 

5. Oppgradering av NKS sin medlemsbok   
Den nåværende økonomiske situasjonen i selskapet tilsier at et nytt opplag av 
medlemsboken må utsettes til neste år. 
Aksjon Finn: Gå gjennom medlemsboken og fordel arbeidet med 
oppjusteringen. Aksjon Tore : kontakte Bjørn Pedersen (UiO) for å få bidrag 
om NKS historie til en revidert versjon 

6. Styrets planer for 2005 
• Bokutgivelse av Grensesprengende Kjemi 
• Utvikle samarbeid med Tekna 
• Utvikle internettsiden til NKS 
• Utvikle medlemsregisteret til NKS 
• Oppgradere medlemsboka 
• Profilering av kjemi /Rekruttere flere konsern- og bedriftsmedlemmer 
• Delta aktivt i IUPAC og EuCheMS    

7. Rådsmøtet 8. april 
Dagsorden som vanlig 
Foreløp regnskap ble gjennomgått av kassereren. 
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Foreløp budsjett ble diskutert. 
Forslag om å øke kontingenten til kr 300,- for personlige medlemmer og kr 
2.000 for bedriftsmedlememer. Kontingenten til konsernmedlemmer foreslås 
uforandret (kr 10.000,-)      

8. Tekna, mulige samarbeidsformer  
Forslag til intensjonavtale utformet av Tekna legges frem for Rådet til 
godkjenning. 
    

9. kl. 12-12.45 LUNCH og fotografering  
 
10. Guldberg-Waagemedaljen/Æresmedlemmer.     

Ingen forslag til kandidater.                       
Aksjon Nina/Tore: ta opp tema på november møtet     

11. Industry Lecture 2005 
Aksjon Nina : Faggruppe for analyse bes komme med forslag til  
foredragsholder for Industry Lecture i 2005.   

12. IUPAC oversikt 
Presidenten gikk gjennom organisajonskartet for IUPAC 
Aksjon Nina: kontakte Leiv S. ang. innspill til styrets planer for 2005 og 
Leivs foredrag på rådsmøtet    

13. Søknader økonomisk støtte.  
a) Bjørn Perdersen (UiO) gis støtte til EuCheMS-møte i kjemiens historie 
b) Arrangøren av ECOS 2005 bes sette opp et budsjett som ikke går i 
underskudd  
c) Arrangøren av OKV 2006 bes komme med et budsjett. 

14. Orienteringssaker      
15. Eventuelt       
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