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Norsk Kjemisk Selskap 

 
Referat fra Hovedstyremøte den 20/1 – 06. 

 
Møtet ble avholdt på Kjemisk institutt, UiO, startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca 
16.30. Følgende personer var til stede : Nina Aas, Finn Myhren, Tor 
Hemmingsen, Solveig Flock, Morten Moe, Harald Walderhaug (fra 11.00). 
 

1. Referatet fra møtet den 18.11.05 ble godkjent uten merknader. 
 
2. NKS’ hjemmesider.                                                                              
Hjemmesiden fungerer greit, men den må oppdateres regelmessig. 
Finn informerte om videre planer for spørrespalten. Det er ønskelig å være 
restriktiv med besvarelsen, dvs ikke alle spørsmål vil bli besvart, men det 
skal samtidig henvises til hvor en kan finne svar.  
Det er ønskelig med flere personer som er med i en slags redaksjonskomite 
for nettsiden sammen med John Vedde.  
Aksjon Finn og John: systematisere de besvarte spørsmålene for å lettere 
finne tilbake til svar; forespørre faggruppene om deltakelse i 
redaksjonskomite.    

     
3.  Oppgradering av folder.                                                                       
Denne er oppdatert og sendt ut til alle konsernmedlemmer. Det ble diskutert 
hva en skal gjøre videre i forhold til konsernmedlemmene. 
Aksjon Solveig. Ringe konsernmedlemmene før rådsmøtet og oppfordre til 
deltakelse på middagen; holde kontakten gjennom året. 
 
 
4.  Oppgradering av medlemsbok. 
Det meste av innholdet i boka er nå lagt ut på nettsiden. Det er sendt mail til 
NKS medlemmer om å gi tilbakemelding på bruk av navn i et elektronisk 
medlemsregister. Responsen har vært dårlig. Det skal kjøres flere 
purrerunder, både elektronisk og i Kjemi. 

 
5.  Samarbeid med Tekna.                                                                         
Annonseringen av NKS arrangement på Tekna sine nettsider fungerer godt. 
Det er noe vanskelig å finne frem til NKS sin side på Tekna nettsiden.  
Aksjon Nina: sjekke status på faglig samarbeid med Tekna og hvis mulig 
innkalle J.Raaheim til et møte i mars. 
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6. Grensesprengende Kjemi. Status : 1014 bøker utsendt totalt, hvorav 408 

gratiseksemplarer til bl.a. 374 skoler. Arbeidsgruppen under ledelse av 
Nils Arne Jentoft fortsetter videre salgsvirksomhet. 

 
7. Landsmøte 07.                                                                                            

Det vil bli tatt en beslutning på kommende Rådsmøte om selskapet skal 
arrangere nytt Landsmøte i 2007.                                                                
Det er enda uklart om faggruppe for organisk kjemi og FENT vil være 
med på et nytt landsmøte. Hovedstyret diskuterte tema og var enig i at en 
del av de praktiske aspektene ved Landsmøte 04 ikke var tilfredsstillende. 
Hovedstyret ønsker at arbeidet med og tilrettelegging av disse praktiske 
aspektene prioriteres hvis et nytt landsmøte skal gjennomføres.   
Aksjon Nina/Solveig: snakker med representanter for de aktuelle 
faggruppene (organisk kjemi og FENT). 
Aksjon Nina: kontakter Nils Arne om denne saken. 

 
8. IUPAC. 
     Referat fra møtet i Beijing er publisert i Kjemi. Nina informerte om at  
     Norge ikke har noen industrimedlemmer i COCI. Nina har hatt kontakt    
     med J. Unger i Sverige som er Nordens representant i COCI. Han ønsker  
     at NKS skal prøve å verve nye industrimedlemmer til COCI. Nina har  
     svart at NKS i første omgang ønsker å knytte konsernmedlemmer  
     nærmere til NKS, for så i neste omgang å verve dem til IUPAC. 
     Det er sjekket at det står ubrukte midler fra Hydros tidligere IUPAC    
     medlemskap på en konto som kan benyttes til NKS-formål. Hovedstyret  
     ønsker at disse skal brukes til å sende en representant til den første  
     europeiske kjemikongressen i Budapest i år. 
    Aksjon Harald: sende ut e-post til faggruppene/lokalavdelingene og  
     informere om dette.  

 
9. EuCheMS.  
     Det skal betales inn 1,2 Euro til EuCheMs pr medlem i NKS f.o.m. 2006.    
     Total medlemsmasse er pr årsskiftet 05/06 på 1932. Tor Hemmingsen   
     refererte fra EuCheMS møtet i Nicosia. En oppsummering er skrevet og  
     vil bli trykt i Kjemi. 
 
10. Planer 06/Rådsmøte. 
     Planer og budsjett, samt Årsrapport er utarbeidet. Rådsmøtet finner sted  
     fredag den 31. mars i Vitenskapsakademiets lokaler, Drammensveien 78 i  
     Oslo. Valgkomiteen (Harald Walderhaug, Inger Aukrust og Hege  
     Karlsen) er klar med sitt forslag til ny president og hovedstyremedlemmer  
     samt varamedlemmer. Dette sendes ut til lokalavdelingene og  
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     faggruppene i god tid før Rådsmøtet. 
 

11.  Arbeidsfordeling. 
      Arbeidsfordelingen i styret ble diskutert. Nina tok opp hva slags  
      oppgaver de forskjellige styremedlemmene har hatt og hva som er  
      naturlig å videreføre i det nye styret. 

 
12.  Diverse :                                                                                                       
      1) Harald Walderhaug, UiO, har ved årsskiftet overtatt som  
      generalsekretær for selskapet etter Tore Benneche som nå trer av etter  
      mange års utmerket innsats. Som ny kasserer etter Berit Fjærtoft fungerer  
      nå Finn Knut Hansen, UiO.   

 
2) Det ble besluttet på e-post-konferanse blant hovedstyrets medlemmer å 
kjøpe inn en bærbar PC til generalsekretariatet. Denne er nå anskaffet. 
Pris : ca 8000,-.      
 
3)  Walter Lund, UiO, har søkt om kr 6524,- til deltagelse på EuCheMS-
DAC årsmøte den 25. juni 2006 i Moskva. Dette er innvilget. 
 
4) Faggruppe for Analytisk Kjemi, v. Elin Gjengedal søker om 
møtegaranti (30 000,-) for Nordic Plasma 2006. Dette er innvilget. 
 
5) Rogaland Avdeling, v. Admira Cavcic, søker om refusjon av utgifter på 
kr 1862,- til ekstern foredragsholder. Dette er innvilget. 
 
6) Generalsekretærens ønske om å få bevilget penger til deltagelse på 
IACIS-konferansen i Beijing til høsten ble godkjent etter en grundig 
diskusjon blant styremedlemmene og meningsutveksling med 2 
faggruppeledere og en lokalavdelingsleder. Hovedstyret har valgt å 
informere hele NKS om denne saken gjennom et eget brev. Saken skal 
taes opp på rådsmøtet.  

 
 
 
 
Etter den ordinære delen av møtet, ca kl. 14.00, var Hanne Finstad invitert 
for å holde et foredrag om Forskerfabrikken og dens virksomhet. En kopi 
av presentasjonen hennes kan fåes ved henvendelse til generalsekretæren. 
Lenke til hjemmesiden er vedlagt. http://www.forskerfabrikken.no/. 
NKS støtter forskerfabrikken med kr 5000,- allerede. Hanne Finstad ble 
nå bedt om å komme med innspill ang et NKS sponset opplegg for 
Forskningsdagene 2006.  

http://www.forskerfabrikken.no/
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Fra ca kl. 15.00 og fram til 16.30 var det innkalt til idedugnad rundt vårt 
organ Kjemi. Redaksjonsrådet møtte med Kristin Misund (Borregaard) og 
Erik Buseth (PE) og dessuten var Nils Arne Jentoft og redaktør Lars Ole 
Ørjasæter med. I tillegg stilte Morten Moe, Tor Hemmingsen, Nina Aas 
og Harald Walderhaug. Lars Ole Ørjasæter informerte om postens økte 
portosatser og fremtidige vyer om distribusjon av blader uten mottakers 
navn på (som avis). Videre tok han opp problemet med redusert antall 
annonsører. Det ble diskutert hva som kan gjøres for å sikre god drift og 
distribusjon av bladet. Det ble også diskutert om bladet skal utvides faglig 
med bidrag fra beslektede fag, som massespektrometri og biokjemi, og 
om dette har noen negative konsekvenser. Videre kom det innspill til 
mulige artikler, og det ble foreslått å ha flere nyhetsmeldinger i bladet 
(nytt fra universitetene, nytt fra firmaer etc).  
 
 
Generalsekretæren. 


