
 
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE FREDAG 17. JUNI 2005 
 
   

Møtet ble holdt i på Kjemisk inst., UiO. Møtet startet kl 10.20 og sluttet 15.15. Til 
stede: Nina Aas, Tor Hemmingsen, Hans Henrik Øvrebø og Finn Myhren samt 
generalsekretær Tore Benneche. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 

1. Referat fra Rådsmøtet 9. april 
Referatet ble godkjent uten merknader.  
Som en kommentar til Rådsmøtet ble det nevnt at avdelinger og faggrupper 
gjerne kunne ha litt mer detaljerte årsmeldinger og at referatet fra forrige 
årsmøte bør gjennomgås. 

2. NKS internettsider 
John Vedde redegjorde for det arbeidet som har vært gjort med internettsidene 
siden han overtok driften siden nyttår. Internettsiden hadde i april og mai 110 
besøk i gjennomsnitt per dag. Spørrespalten om kjemi har siden start fått inn 7 
spørsmål om kjemi. Når det gjelder reklame på forsiden, ble det vedtatt at 
bedriftsreklamen skal rullere, mens konsernmedlemmene får navn med lenke 
på forsiden. 
Aksjon John: Ordne det tekniske ved reklamen på hjemmesiden 

3. Oppgradering av folder 
Hand Henrik Øvrebø orienterte. Det vil i løpet av sommeren gå ut et brev til 
konsernmedlemmene med info om hva de får igjen for å støtte Norsk Kjemisk 
Selskap. Det vil også bli sendt et brev til bedriftsmedlemmene hvor de 
forespørres om oppgradering av bedriften til konsernmedlem. Kjemibedrifter i 
Norge som ikke er med i NKS vil også bli forespurt om mulig medlemskap. 
En folder til verving av privatpersoner er også under utarbeidelse og regnes å 
være klar til høsten. 
Aksjon Hans Henrik og Solveig: Gjøre brev og folder ferdig. 

4. Oppgradering av medlemsbok. 
Finn Myhren redegjorde. Medlemsregisteret, hvor hvert medlem har 
samtykket til at infoen legges ut på nettet, tenkes lagt ut som en pdf-fil. 
Registeret vil være passordbeskyttet. 
Aksjon Finn og John: Innhente samtykke fra medlemmene 

5. Grensesprengende kjemi 
Presidenten orienterte. Sponsormidler på ca 100.000,- synes å være klare. 
Dette innebærer at selskapet trolig kan publisere boka uten at ekstra kostnader 
for selskapet. 

6. Referat fra Nordisk presidenttreff 
Presidenten orienterte. Man vil igjen prøve å få Acta Chemica Scand. over på 
elektronisk form. Kostnadene vil måtte bæres av Nordiske selskapene.  

7. Lab 07 
Hovedstyret mente at man burde satse på en nytt Landsmøte i Kjemi 07.  Nils 
Arne Jentoft har sagt seg villig til å være med i komiteen for Landsmøtet. I 
tilegg bør hovedstyret også ha en representant med i Landsmøtekomiteen. 
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Aksjon Nina: Ta kontakt med faggruppene om Landsmøtet 07 
8. Tekna 

NKS vil være interessert i annonsering av kjemimøter gjennom Teknas 
infosystemer. 
Aksjon Tore: Ta kontakt med Tekna om samtalemøte. 

9. IUPAC 
Hovedstyret mener at IUPAC Company Associates program er relativt lite 
interresant for norske bedrifter. 

10. EuCheMS 
Tor Hemmingsen er foreslått fra NKS som nytt medlem i Executive 
Committee. Valget finner sted på generalforsamlingen i oktober 2005. 

11. Rådsmøte 
Rådsmøtet ble diskutert og hovedstyret mente at man må vurdere angendaen 
nøye slik at det ikke blir for mange saker som skal drøftes.  

12. NKS som høringsinstans 
NKS kan vanskelig ta på seg oppgaven å være høringsinstans for 
Arbeidstilsynet. 
Aksjon Tore: Gi beskjed til Arbeidstilsynet 

13. Oppmerksomhet fra NKS 
NKS vil gi en oppmerksomhet til Æresmedlemmer og Guldberg/Waage-
medaljører som fyller 75 år. 

14. Samarbeid med andre foreninger. 
NKS vil forsøke å samarbeide med andre foreninger om rekruttering til 
naturfagene 

15. Industry lecture 
Kjemometrigruppen har sagt seg villig til å være med å arrangere årets 
Industry Lecture. 

16. Orienteringssaker 
Ingen 

17. Eventuelt 
a) Søknader 
Kjemisk institutt ble innvilget en søknad på kr 10.000,- til en Kjemifestival for 
7. klassinger i Oslo , uke 44. 
b)Referat fra PCCP 
c)Younger chemists 
Faggruppe for Analyse vil støtte reise for en person til årets Younger Chemists 
konferanse. 
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