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Norsk Kjemisk Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 8/6 – 07. 

 
Møtet ble avholdt på Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.15 og ble avsluttet 
ca 14.30. Følgende personer var til stede : Tor Hemmingsen, Hans Henrik 
Øvrebø, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud og Harald Walderhaug. 
Solveig Flock hadde meldt forfall. 
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.   

 
1. Innkalling og referatet fra møtet den 16.02.07 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi.                                                                             
De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr utgangen av 
mai i forhold til budsjett. Økonomien er under kontroll.    
Hovedstyret er av den oppfatning at revisjonskostnadene nå begynner å bli så 
høye (ca 30 000,-) at det er ønskelig å orientere seg litt i markedet for å se om 
andre revisjonsfirmaer kan gjøre arbeidet noe rimeligere. Regnskapet er nå 
lagt opp elektronisk og dette burde lette arbeidet for revisor. Kenneth Ruud 
og Hans Henrik Øvrebø vil undersøke dette.       
 
3. Fordeling av oppgaver i det nye hovedstyret. 
Spørrespalten : Tor Hemmingsen, Solveig Flock og Kenneth Ruud overtar i 
fellesskap rollen etter Finn Myhren.                                                          
 
4.  EuCheMS. 
Lise Lotte Gundersen, UiO, oppnevnes som NKS’ representant i Organic 
Chemistry Division.   
 
5. Nordisk presidentmøte.  
Referatet fra møtet ble gjennomgått. Det ligger nå ute på NKS’ hjemmesider.  
 
6. Landsmøte i kjemi, 2007. 
Status er nå at 5 av faggruppene vil delta med hver sine program. 4 
plenarforedrag inklusive Industry Lecture vil bli lagt til dag 1. Hoveddelen av 
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faggruppenes programmer vil foregå dag 2, og noe også dag 3. En 
fellesmiddag i regi av NKS vil bli avholdt etter programslutt dag 2. 
Påmelding kan starte så snart alle detaljer rundt konferanseavgift er bestemt 
og alle program er på plass.  
  
7. Grensesprengende kjemi (GK) 
Status pr juni 2007 :  119 bøker er solgt hittil i år.   

      
8. Rekruttering av bedrifts-og konsernmedlemmer. 

     Hans Henrik Øvrebø og Solveig Flock vil kontakte potensielle bedrifter til    
     høsten. 
   

9. NKS’ hjemmesider. 
Disse blir kontinuerlig oppdatert. Oppfordring går til alle faggrupper og 
lokalavdelinger om å oppdatere sine hjemmesider der det er behov. 
   
10. Møtekalender for hovedstyret. 
Møte nr 3 2007 : Torsdag den 18. oktober på Lillestrøm. 
Møte nr 4 2007 : Fredag den 30. november i Grenland 
Møte nr 1 2008 : Fredag den 15. februar, sted ikke fastsatt. 
 
11. Diverse.  
Søknader : 

     1)  Annette Lykknes, innvilget for deltagelse i konferanse om Kjemiens   
     historie, Belgia 

2) Bjørn Pedersen, innvilget for samme formål 
3) Walter Lund, innvilget for deltagelse på EuCheMS-møte, Moskva 
4) Harald Walderhaug innvilget for deltagelse i ECIS-koneranse, Geneve 
6)  Tor Hemmingsen innvilget for deltagelse på 58. ISE, Banff, Canada 
7)  Lise Kvittingen : kr 2000 – 5000,- i støtte. Ikke innvilget, siden dette er 
midler som skal gå til å dekke ordinær undervisning ved NTNU.  
 
Info 
Rådsmøtet 2008 blir fredag den 4. april, vanlig sted.  
    
12. Eventuelt. 
Ingen saker til eventuelt. 
  
Generalsekretæren.    
        

 


