
 
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE FREDAG 18. NOVEMBER 2005 
 
   

Møtet ble holdt i på Kjemisk inst., UiO. Møtet startet kl 10.15 og sluttet 15.30. Til 
stede: Nina Aas, Tor Hemmingsen, Solveig Flock og Finn Myhren samt 
generalsekretær Tore Benneche og Harald Walderhaug. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 

1. Referat fra hovedstyremøtet 30. september 
Referatet ble gjennomgått og godkjent uten merknader. . 

2. NKS internettsider 
Spørrespalten på hjemmesiden har vært mye brukt. Riktignok har en del vært 
om reine leksespørsmål. Det må gjøres klart at spørrespalten ikke kan fungere 
som en leksehjelp. Bjørn Pedersen og Truls Grønneberg begge UiO, har sagt 
seg villige til å besvare spørsmål om henholdsvis kjemihistorie og skolerettet 
kjemi.  
Aksjon Nina: finne ny person som kan overta etter Morten – han går ut av 
styret til neste år. 

3. Oppgradering av folder 
Solveig Flock orienterte. Alle konsernmedlemmene i NKS er blitt kontaktet i 
forbindelese med NKS sin nye folder. 
Aksjon Solveig: Kontaktpersonene i de ulike konsernene skal få en liste om 
hvem som er NKS medlem i konsernet. 

4. Oppgradering av medlemsbok. 
Finn Myhren orienterte. Det er kommet relativt få samtykker om å bli oppført i 
medlemsboka. 
Aksjon Finn: Ta kontakt med Kjemi om informasjon om medlemsboka 
Aksjon John: Sende e-post til medlemmene om samtykke til å stå oppført i 
medlemsboka. 

5. Samarbeid med Tekna 
Informasjon om NKS er vanskelig å finne på Teknas hjemmeside 
Aksjon Nina: John Raaheim i Tekna kontaktes 

6. Grensesprengende kjemi (GK) 
Presidenten orienterte. Innkomne sponsormidler har gjort det mulig å trykke 
boka i et opplag på 3000 uten at selskapet må inn med ekstra midler. Boka vil 
bli trykt i nærmeste framtid dvs. i begynnelsen av desember. NKS sitt rom på 
kjemisk inst. UiO vil være lagerplass for boka. 
Alle videregående skoler får tilsendt et eksemplar av boka. 
Tor Hemmingsen går inn i komiteen for GK. 

7. Landsmøtet 07 
Det mangler enda tilbakemelding fra noen av faggruppene ang deltakelse. 
Endelig beslutning om Landsmøte skal taes på Rådsmøtet. 

8. IUPAC 
Prof. Walter Lund, UiO, orienterte om aktiviteten i IUPACs divisjon for 
analyse.  

9. EuCheMS 
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Tor Hemmingsen orienterte fra EuCheMS møte i Nicosia. For å kunne drive et 
EuCheMS kontor i Bryssel, blir det nødvendig å øke kontingenten fra 
medlemslandene. Det vil bli gjort gradvis slik at kontingenten for NKS sitt 
vedkommende vil bli rundt 20.000 per år.  

10. Planer for neste år. 
Presidenten la fram et skriv, hvor aktiviteten for neste år er skissert. Dette 
skrivet sendes til faggruppene og lokalavdelingene og vil være grunnlag for 
diskusjon på Rådsmøtet. 
Aksjon Nina: innkalle styremedlemmene til telefonmøte for siste 
gjennomgang av planene; deretter utsendelse til faggruppene og 
lokalavdelingene 

11.  Diverse 
a) Reparasjon av NKS sin monter på kjemisk int., UiO: Oslo avdelingen vil ta 
seg av oppgradering av monteren. 
b) Industry Lecture: De som arrangerer Industry Lecture må passe på å 
reklamere for begivenheten. 
c) Kjemiolympiaden: De som arrangerer Kjemiolympiaden må søke 
hovedstyret i NKS om dekking av de kostnader som måtte påløpe i forbindelse 
med arrangementet. 
d) Rådsmøtesaker: Forslag til budsjettet for 2006 ble diskutert.  
e) Søknader: ExTech 2006 og Kromatografisymposiet 2006 gis en garanti på 
inntil kr 30.000,-  

 
Neste møte: 20. januar 2006 
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