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Norsk Kjemisk
 

 Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 17/10 – 08. 

 
Møtet ble avholdt på rom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 
ble avsluttet ca 15.00. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, Hans 
Henrik Øvrebø, Kari Herder Kaggerud, Jorunn Sletten og Harald Walderhaug. 
Kenneth Ruud hadde meldt forfall.  
President Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.   

 
1. Innkalling og referatet fra møtet den 13.06.08 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi                                                                             
De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr medio oktober i 
forhold til budsjett. Økonomien er under kontroll.    
 
3. DnBNor. Oppfølging  
Til forrige hovedstyre var en representant for DnBNor innkalt for råd om 
optimal plassering av selskapets økonomiske midler som det allerede har 
stående i banken. På bakgrunn av den seneste tidens uro på finansmarkedet 
finner hovedstyret å ville avvente med eventuelle endringer inntil videre.   
 
4.  Periodesystemet.no (oppfølging av sak 4 fra forrige gang)  
NKS ser positivt på et samarbeide med Svein Stølen og medarbeidere 
angående den virksomheten de driver innenfor dette prosjektet. En mulighet 
kan være opprettelse av en egen faggruppe for formidling.   
Det kan nevnes at Oslo-avdelingen allerede har bevilget noe økonomisk 
støtte til drift og utvikling av nettstedet.   
 
5. Neste års ”Industry Lecture”  
Faggruppen for Makromolekyl – og Kolloidkjemi får oppdraget med å 
arrangere neste års ”Industry Lecture”. Det bør legges opp til at forelesningen 
kan holdes flere steder i Norge. 
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6. Vedtektsendring. Forslag 
Professor em. Bjørn Pedersen har kommet med et forslag om å oppheve den 
såkalte ”100-års-regelen” – vedtektenes § 10.4.  
Pedersens opprinnelige forslag ble diskutert, og det ble besluttet at 
hovedstyret støtter et litt endret forslag som går ut på at medlemmer over 67 
år skal betale halv kontingent.   
Hovedstyrets lett omarbeidede forslag går ut på at dagens § 10.4 med ordlyd: 
”Når summen av et medlems alder og sammenhengende medlemstid er minst 
100 år, fritas medlemmet for kontingent.” erstattes av ny § 10.4 med ordlyd: 
”Medlemmer over 67 år betaler halv kontingent”. 
Forslaget vil bli sendt ut til lokalavdelingene og faggruppene for eventuelle 
kommentarer og innspill. 
 
7. Informasjon 
 
7.1 Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med forskeropphold i 
Canada ble avslått. 
 
7.2 Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi. 
Birkelandkomiteen ved UiO har i samråd med NKS v. bl.a.  
generalsekretæren bestemt at det skal utdeles en pris for det 
doktorgradsarbeid som ”best møter Birkelands forskerånd” for å sitere fra 
statuttene for prisen. Det skal videre legges vekt på at oppgavens faglige 
innhold bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og 
innovasjon. Prisen og utdelingen av den skal også sette fokus på miljø og 
teknologi, og skape interesse for forskning og utvikling på tvers av 
fagområdene. 
En utvalgskomite på 5 medlemmer, inkludert en representant for Yara, en 
representant for Norsk Fysisk Selskap (NFS), og en representant for NKS 
skal finne fram til en prisvinner.         
NKS har oppnevnt professor Knut Børve, Kjemisk institutt, UiB, som 
representant for NKS i utvalgskomiteen.   
Prisen vil bli delt ut ifbm Birkelandforelesningen som hvert år finner sted i 
september på Videnskapsakademiet. Annet hvert år vil den gå til fysikk, og 
annet hvert år til kjemi. Det tas sikte på at det deles ut en pris innen kjemi i 
2009.        
Yara dekker prisen som er på kr 25 000,-. 
Aktuelle avhandlinger er de som er avlagt ved et norsk universitet de seneste 
to forutgående år. Det gjenstår å avklare noen uklare momenter her med 
Birkelandkomiteen. 
Aktuelle institusjoner vil bli tilskrevet enten sent i høst eller tidlig på nyåret, 
slik at de kan nominere et visst antall. Detaljene rundt dette er heller ikke på 
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plass ennå, men vil bli avklart innen rimelig tid. Det vil dessuten bli 
informert om prisen i Kjemi.    
NKS er ansvarlig for å annonsere dette, og organisere innsamling av aktuelle 
avhandlinger til utvalgskomiteen.    
 
7.3 EuCheMS’ generalforsamling. 
Denne fant sted dagene 8. – 10. oktober på Clarion Hotell, Stavanger. Ca 70 
personer var tilstede. Eget innlegg om arrangementet vil bli trykket i Kjemi.  
 
7.4  Tekna – oppfølging av intensjonsavtale. 
Presidenten var i møte med fagdirektør Terje Olav Moen og avdelingsleder 
Iver Hille den 16. oktober.  
Det foreligger en intensjonsavtale med TEKNA fra mai 2005 hvor følgende 7           
punkter er satt opp: 
• Gi faglig tilbud i form av konferanser og personnettverk 
• Samarbeid som eierforeninger for tidsskriftet Kjemi 
• Norsk representasjon i EFCE (European Federation of Chemical 

Engineering) 
• Samarbeid om arrangementer med gjensidig annonsering på nettsider 
• Drøfte samarbeid mhp sekretariatsfunksjon 
• Ha årlige møter for å evaluere og videreutvikle samarbeidet 
• Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av foreningene 

TEKNA ønsket å komme til et NKS-styremøte for å informere sine   
aktiviteter, diskutere felles kursing – og muligheter for reduserte priser for 
NKS-medlemmer 
I dag har TEKNA 5 faglige grupper, 17 tilknyttede foreninger eller grupper, 
samt samarbeid med 4 andre foreninger – deriblant NKS. 
Det kan være aktuelt med samarbeid på Forskningsdagene. Det ble diskutert å 
lansere felles fronting med årlig Kjemidag over hele landet i f.o.m. 2009. 

    Et eget referat vil bli laget av TEKNA fra dette møtet. 
NKS’ president vil delta i årlige oppfølgingsmøter med TEKNA i oktober. 
 
7.5 Røntensymposiet i Kristiansand 
Generalsekretæren og redaktør Lars Ole Ørjasæter/Kjemi var invitert til 
Røntgensymposiet i Kristiansand i september. Det finnes en artikkel om 
arrangementet i Kjemi, nr 6, 2008. 
 
7.6 Professor Harald Møllendal, Kjemisk institutt, UiO, har informert 
hovedstyret om at han nå trekker seg fra Hasselkomiteen, etter mange års 
innsats. 
Hovedstyret har oppnevnt Professor Svein Stølen, samme sted, som nytt 
medlem etter Møllendal.     
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Komiteen består nå av: Professorene Mats Tilset, Unni Olsbye, Svein Stølen, 
alle UiO, og Arne Smalås, UiT. 
Hovedstyret takker Møllendal for hans innsats for komiteen.  
 
 
Generalsekretæren.       

 


