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Norsk Kjemisk
 

 Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 25/9 – 09. 

 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet ca kl. 15.00. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, 
Hans Henrik Øvrebø, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud, Jorunn Sletten og 
Harald Walderhaug.  
  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 17.06.09 ble godkjent uten 
merknader.  
 
                                   
2. Økonomi. Inntekter og utgifter så langt i 2009 ble gjennomgått, og er stort 
sett som forventet og i følge budsjettet. Utgifter til reiser blir dog noe høyere 
i løpet av året enn budsjettert. Lave renter gjennom året vil føre til at 
renteinntektene sannsynligvis blir noe lavere enn det som ble antatt da 
budsjettet ble laget.  
 
 
3. Polysakkaridfond. Berit Smestad Paulsen (UiO) og Bjørn Christensen 
(NTNU) har tatt initiativ til å få opprettet et eget fond administrert av 
hovedstyret, og basert på overskuddet av den store polysakkarid-konferansen 
som ble arrangert ved UiO i fjor sommer som et NKS-arrangement. En egen 
fondskomite vil behandle innkomne søknader, som må endelig godkjennes av 
hovedstyret.  
Etter gjennomgang av forslag til statutter, er nå disse godkjent av 
hovedstyret, og forslaget til fondskomite ble vedtatt. Denne består av 4 
personer som oppnevnes av hovedstyret for tre år om gangen, og er fra nå: 
Sverre Arne Sande, Hilde Barsett, begge UiO, samt Gudmund Skjåk Bræk og 
Kurt Ingar Draget, NTNU. I tillegg vil NKS’ generalsekretær være et 5. 
medlem av komiteen, ex officio. 
Administrasjonskostnader (årlig revisjon etc) vil bli belastet fondet.  
Detaljer blir lagt ut på NKS’ hjemmesider.  
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4. Internasjonalt kjemiår 2011. Einar Uggerud orienterte om 
forberedelsene til kjemiåret, og arbeidet med å få på plass en nasjonal 
komite. Denne er så godt som på plass, og vil bestå av representanter fra 
NKS’ hovedstyre, en representant for UNESCO, representanter for de 
institusjoner (universiteter og høyskoler) der det undervises i kjemi, og 
representanter for norsk kjemisk industri.   
Et innledende møte for komiteen er planlagt til en gang i november og vil 
finne sted på Kjemisk institutt, UiO. NKS vil dekke nødvendige reiseutgifter 
ifbm dette møtet. 
Uggerud søker nå NFR om en prosjektbevilgning for å dekke frikjøp av 
komitelederen, foreløpig tilsvarende et kvart år, høsten 2010. En senere 
søknad til NFR vil omhandle virksomheten i 2011.  
Det må budsjetteres for kostnader i 2010 som vil påløpe NKS dette året ifbm 
forberedelsene.    
 
 
5. EuCheMS- og IUPAC-samarbeid. Lise-Lotte Gundersen orienterte 
hovedstyret om arbeidet i Organic Division, EuCheMS. Denne ble opprettet i 
2007, med Jay Siegel, Zürich, som leder. Faggruppen har vært med i 
organiseringen av EuCheMS-konferansene som arrangeres annet hvert år. I 
Torino-møtet var temaet organokatalyse, og i Nürnberg 2010 vil temaet være 
fysikalsk organisk kjemi. Faggruppen organiserer også hvert år en Workshop 
spesielt beregnet på yngre forskere. Dette året ble den arrangert i Praha. 
Norske deltagere kan søke NKS’ faggruppe for organisk kjemi om 
økonomisk støtte for å delta.     
Pavel Karen orienterte hovedstyret om sitt arbeid i Inorganic Division, 
IUPAC. De har vært mye involvert i bl.a. nomenklaturproblematikk, og 
klarere definisjoner av oksidasjonstall.        
 
 
 
6. Søknader/info 
a) Søknader: 
i) Gen.sekr. Harald Walderhaug og president Tor Hemmingsen er innvilget 
reise og opphold ifbm EuCheMS generalforsamling i Interlaken, Sveits, 14. – 
16. oktober.  
ii) Generalsekretæren ba hovedstyret om at det blir kjøpt inn en egen 
prosjektør. Dette er innvilget med inntil kr 10 000,-. 
iii) Tor Hemmingsen søker om å få dekket kostnader ifbm deltagelse på 
konferanse i Nice. Dette er innvilget med inntil kr 20 600,-. 
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b) Info: 
i) Lise-Lotte Gundersen, UiO, er gjenoppnevnt for en periode på tre år som 
nasjonal representant i EuCheMS’ Organic Division. 
ii) Annette Lykknes, NTNU, er oppnevnt som nasjonal representant i 
Working Party on History of Chemistry, EuCheMS. 
iii) Yaras Birkelandpris: Denne ble utdelt i Videnskaps-Akademiet den 24. 
september ifbm Birkelandforelesningen. Den gikk nå første gang til Melanie 
Zimmermann, som har utført sitt doktorgradsarbeid ved Kjemisk institutt, 
UiB. Tittelen på avhandlingen er: ”Rear-Earth Metal Alkyls”. Det vil komme 
et oppslag i et kommende nummer av Kjemi om dette.       
iv) Hovedstyret vil ta fore seg selskapets hjemmesider og oppdatere 
informasjon som ligger der.      
v) Dato og sted for hovedstyremøte i februar 2010: fredag 19. februar, KI, 
UiO. 
 
 
7. Eventuelt.  

Bladet Kjemi: Redaktør Lars Ole Ørjasæter var innkalt på kort varsel og 
orienterte hovedstyret om økonomien for bladet. Den er ikke god, og noe må 
gjøres. Bakgrunnen er bl.a. svikt i annonsemarkedet. Hovedstyret tar nå 
kontakt med representanter for Tekna, for å forsøke å få på plass en avtale 
mellom NKS og Tekna om finansiering av utgivelsen framover.  

 
Generalsekretæren. 


