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Referat fra Hovedstyremøte den 22/9 – 06. 
 

Møtet ble avholdt i møterom A 130, Institutt for informatikk, UiTø, Tromsø.  

Det startet kl. 12.15 og ble avsluttet kl. 14.50. Følgende personer var til stede : 

Tor Hemmingsen, Finn Myhren, Solveig Flock, Kenneth Ruud og Harald 

Walderhaug. 

Hans-Henrik Øvrebø hadde meldt forfall. 

Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 

Walderhaug som referent.   

 

1. Innkalling og referatet fra møtet den 02.06.06 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi.                                                                             

De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr utgangen av 

august i forhold til budsjett. Økonomien er under kontroll.    

 

3.  Nedleggelse av FENT ? 

Hovedstyret har, etter kontakt med personer innen miljøet, tro på at et 

interimstyre skal komme på plass og at det blir ny virksomhet i faggruppen.                                            

 

4.  Kvinneandel i hovedstyret. 

Solveig Flock hadde utarbeidet forslag til tekst til bruk enten i endret vedtekt 

eller som veiledning til valgkomiteen. Teksten blir nå sendt faggruppe – og 

lokalavdelingsstyrene til høring og de blir også bedt om å svare på om dette 

skal inngå i vedtektene eller om den skal ligge som veiledning til 

valgkomiteen.      

 

5. Kontingent.  

Kenneth Ruud foreslår vedtektsendring angående kontingent for medlemmer 

under 26 år. Det blir sendt ut forslag til vedtektsendring til faggruppe- og 

lokalavdelingsstyrene.   
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6. Landsmøte i kjemi, 2007.  

De økonomiske betingelsene fra NLF (Norske laboratorieleverandørers 

forening) foreligger ikke ennå, så hovedstyret får avvente med å ta stilling til 

om det skal arrangeres Landsmøte i Kjemi 2007 til dette foreligger.                                                    

 

7. NKS’ hjemmesider. 

Elektronisk medlemsregister : Det går tregt å få svar på spørsmål til 

medlemmene angående elektronisk medlemsregister.  

Spørrespalten : Finn Myhren driver nå denne virksomheten. Det er registrert 

økt trafikk etter sommerferien. Spørrespalten besvarer ikke leksespørsmål.     

     

     8. Rekruttering av bedrifts- og konsernmedlemmer. 

Forslag til nye bedrifts- eller konsernmedlemmer sendes Tor Hemmingsen og   

Solveig Flock som har ansvaret for å følge opp denne saken for hovedstyret. 

På møtet ble det lagt fram forslag til bedrifter som bør kontaktes.  

   

9. Grensesprengende kjemi (GK). 

Pr 1. september er det totalt avgitt (gitt bort + solgt) 1657 eks (av 3000 

totalt). Av disse er 1232 solgt, og det selges for tiden rundt 100 eks pr måned. 

      

10. Rekruttering av nye medlemmer. 

Kenneth Ruud sender forespørsel til lokalavdelingene angående tiltak som 

kan gjøres for å rekruttere nye personlige medlemmer.  

 

11. EuCheMS. 

i) ”1st European Chemistry Congress”, 27.-31. august 2006, i Budapest : 

Det var relativt få foredrag fra Norge på konferansen (4 stk). Den samlet ca 

2200 deltagere totalt og blir betegnet som vellykket. Tor Hemmingsen 

skriver et sammendrag som blir publisert i et kommende nummer av 

”Kjemi”. 

    

ii) NKS har fått forespørsel om å arrangere generalforsamling for EuCheMS. 

NKS’ hovedstyre ser for seg mulighet til å arrangere dette for året 2008 og 

har gitt EuCheMS’ generalsekretær melding om det. Tor Hemmingsen følger 

opp.    

 

12. IUPAC.  

i) Norge mangler p.t. medlemmer i Divisions II (Uorganisk kjemi), VI 

(miljø) og VIII (nomenklatur). Hovedstyret ser på muligheten til å få 

oppnevnt medlemmer til disse områdene. Harald Walderhaug følger opp. 

 

ii) Tor Hemmingsen får på NKS’ hovedstyres vegne støtte arbeidet til ”ad-

hoc Committee for Streamlining IUPAC”. 
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13. Diverse.  

 

i) Nordisk presidentmøte 2007 : Det ble bestemt at NKS arrangerer dette i 

april 2007. Tidspunkt og agenda må fastlegges. President og generalsekretær 

følger opp. 

 

ii) Hassel-komiteen : Professor Knut Fægri har meddelt hovedstyret ved 

generalsekretæren at han nå trekker seg ut fra komiteen etter mange års 

innsats. Generalsekretæren får i oppdrag å komme med forslag til nytt 

medlem etter Fægri.  

NKS benytter anledningen til å takke Fægri for hans arbeide i komiteen. 

I etterkant av hovedstyremøtet har generalsekretæren i sakens anledning vært 

i kontakt med prof. Arne Smalås ved Universitetet i Tromsø, og hovedstyret 

oppnevner ham etter hans samtykke som nytt medlem. 

Hassel-komiteen består etter dette av professorene Harald Møllendal, Berit 

Fjærtoft, Mats Tilset, alle UiO, samt Arne Smalås, UiTø.    

 

iii) Tidsskriftet PCCP : Kenneth Ruud vil diskutere publiserings-policy med 

Ole Swang som er NKS’ representant i PCCP’s styre, for å komme tilbake 

med forslag til uttalelse. Bakgrunnen er misnøye med visse inviterte bidrag 

som ikke er originalarbeider (beskrivelse av programvare, for eksempel).  

 

iv) ”Massenytt”/”Kjemi” : Det er meldt om problemer med reklame i begge – 

hvordan fordele annonseinntekter ?                                                            

Hovedstyret vil diskutere problemstillingen med redaktøren i Kjemi. 

 

v) Norske Laboratorieleverandørers Forening (NLF) ved Org. sekr. Tore 

Flatrud har hatt et møte med NKS ved generalsekretæren og tidligere 

president Nils-Arne Jentoft.  

De kartlegger for tiden området forskning og vil senere se om de kan påvirke 

dette området hos myndighetene, og om det er noen de kan samarbeide med 

innen dette området. De har bl.a. vært i kontakt med Norsk Biokjemisk 

Selskap om samme sak. 

NKS avventer videre oppfølging. 
  

 

 

Generalsekretæren.    

        

 


