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Norsk Kjemisk
 

 Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 12.12.08 

 
Møtet ble avholdt på møterom 3014, Kjemisk institutt, UiB. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet ca 14.30. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, 
Kari Herder Kaggerud, Jorunn Sletten, Kenneth Ruud, og Harald Walderhaug. 
Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall.  
President Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.   

 
1. Innkalling og referatet fra møtet den 17.10.08 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi                                                                             
De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr medio 
desember i forhold til budsjett. Endelige tall vil gå frem av årsregnskapet 
som legges frem for hovedstyret i sitt første møte i 2009. Økonomien er 
under kontroll.   
 
3. Bruk av NKS’ server og domene til et nytt nettbasert forum for Kjemi-OL.  
Kjemi-OL-komiteen ved Hans Petter Hersleth og Bjørn Dalhus ber 
hovedstyret om å få anledning til å benytte selskapets server og domene til å 
drive et nettbasert diskusjonsforum i forbindelse med Kjemi-OL.  
Under den klare forutsetning at komiteen tar det hele ansvar for drift og 
innhold i et slikt forum, gir hovedstyret tillatelse til dette. En skriftlig avtale 
mellom partene sikrer ansvarsforholdene. 
       
4. Grensesprengende Kjemi – status. Det er i år solgt bøker for knapt kr 
10 000,- , mot budsjettert kr 30 000,-. Salget er altså i tilbakegang, og det bør 
komme noen ideer om hvordan vi nå kan få avgitt det resterende lageret. Tor 
Hemmingsen tar et initiativ overfor prosjektleder Nils Arne Jentoft.     
 
5. Rekruttering av bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer – status.   
Et par nye potensielle bedrift/konsern-medlemmer er kontaktet, og dette 
følges nå opp. Nye personlige medlemmer rekrutteres i lokalavdelingene, og 
også av spesielt de nye faggruppene.    
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6. Spørrespalten – status. Det kommer mye ”leksespørsmål” samt en del 
upresise spørsmål til spalten. Det bør klargjøres at den type spørsmål ikke 
besvares. Det bør også legges på en ”Disclaimer” for å sikre at informasjon 
som blir gitt i NKS’ navn ikke misbrukes på noe vis.   
 
7. Hjemmesidene – status. Disse oppdateres jevnlig, men det bes om 
tilbakemelding til generalsekretæren dersom eksisterende informasjon er 
mangelfull eller feilaktig.   
 
8. Planer for 2009 – ideer. Fram til neste hovedstyremøte i februar 2009 vil 
hovedstyret og generalsekretæren utarbeide dette dokumentet som skal 
legges fram for Rådsmøtet til våren.   
 

     9. Søknader, informasjon. 
    Det var ingen søknader denne gang. 

 
9.1 Yaras Birkelandpris: Inger Reidun Aukrust, Synthetica AS, Oslo, er     
innstilt som medlem av utvalgskomiteen. Denne består ellers av Knut Børve, 
UiB, Bergen, Rune Ingels, Yara, to medlemmer fra Norsk Fysisk Selskap, 
samt representanter fra Birkelandkomiteen.  
 
9.2 Kjemi-OL-komiteen er utvidet med ett medlem, Tor Erik Kristensen. 
Komiteen består nå av: Bjørn Dalhus, Hans-Petter Hersleth, Øyvind Jacobsen, 
Berit Storm, Kristian Vestli og Tor Erik Kristensen. 
 
9.3 Kjemi-OL: NKS støtter, som forrige gang, deltagelse for 3 elever og en  
ledsager fra OL-komiteen på Berzelius-dagarna i Stockholm i februar 2009, 
med beløpet ca kr 10 300,-. Dette ble vedtatt av hovedstyret etter e-post-
runde.      
 
9.4 Presidenten og generalsekretæren var invitert til og deltok ved NKS’ 
faggruppe for analytisk kjemi’s 40-års-markering i november. Kostnad for 
hovedstyret: kr 2824,-. 
 
9.5. Einar Uggerud har informert hovedstyret ved generalsekretæren om at 
den nye faggruppen i beregningskjemi nå har fått sitt endelige navn. Dette 
navnet er: ”Norsk kjemisk selskaps faggruppe for kvantekjemi og 
modellering”.  
 
10. Eventuelt. Ingen saker under eventuelt.  
 
Generalsekretæren.       

 


