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orsk Kjemisk Selskap 

Referat fra Hovedstyremøte den 4/6 – 2010. 
 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet ca kl. 14.30. Følgende personer var til stede: Kenneth Ruud, 
Hans Henrik Øvrebø, Kari Herder Kaggerud, Øyvind Mikkelsen, Lillian 
Zernichow, og Harald Walderhaug. John Vedde var innkalt for å orientere om 
ny design på nettsidene, og Einar Uggerud var innkalt for å orientere om 
arbeidet med å forberede for IYC2011.    
Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.  

  
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 19.02.10 ble godkjent uten 
merknader. Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde i det nye 
hovedstyret.  
Referatet fra forrige gang ble gjennomgått, og Kari refererte litt fra Teknas 
faglige årsmøte i februar der hun deltok på vegne av NKS. NKS har møterett 
der men ingen stemmerett. Tekna har totalt ca 6000 medlemmer med 
kjemibakgrunn. Det kunne være en ide å få inn en annonse i Teknisk 
Ukeblad som distribueres til alle Teknas medlemmer, med tanke på å 
rekruttere flere medlemmer til NKS. Kenneth følger opp.     
 
                                   
2. Økonomi. 
Status for økonomien pr 31/5 ble gjennomgått. Kontingentinntektene ser ut 
til å komme inn litt raskere enn for tidligere år, men det gjenstår en del for 
bedriftsmedlemmene ennå. Dette følges opp, og purringer sendes ut ved 
behov. Økonomien er under kontroll.  
 
 
3. Registrering i enhetsregisteret/Brønnøysund for lokalavd. og 
faggrupper.  
På Rådsmøtet den 9. april ble det etterlyst en politikk sentralt i NKS for 
registrering av selskapets faggrupper og lokalavdelinger i Brønnøysund. 
Noen av faggruppene og lokalavdelingene har allerede gjort dette, noe som 
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har vist seg nødvendig etter bl.a. innskjerping av regler for kontohold i 
bankene de senere år. Hovedstyret er av den oppfatning at dette er noe alle 
våre faggrupper og lokalavdelinger bør gjøre.   
En enkel oppskrift for hvordan man går fram for å registrere faggrupper og 
lokalavdelinger vil bli sendt ut til dem det er aktuelt for. Harald følger opp. 
  
 
4. Gjennomgang av vedtekter for lokalavd. og faggrupper. 
Hovedstyret vil foreta en gjennomgang av de ulike lokaavdelingenes og 
faggruppenes vedtekter for å bringe dem i overensstemmelse med selskapets 
sentrale vedtekter. Noen instanser har allerede gjennomført en slik 
oppdatering, men det gjenstår en del å gjøre. Harald følger opp til neste 
hovedstyremøte.   
 
 
5. Registrering av vår logo som registrert varemerke. 
Hans Henrik følger opp ved å ta kontakt med Patentstyret. 
 
 
6. Bør NKS være medlem av European Chemistry Thematic Network? 
Dette spørsmålet ble reist av Bjørn Pedersen på Rådsmøtet den 9. april. 
Hovedstyret har nå sett nærmere på saken og kommet til den konklusjon at 
dette nettverket er et typisk undervisningsnettverk der medlemskap først og 
fremst er beregnet på institusjoner som driver undervisning i kjemi. 
Universitetene UiO, UiB, NTNU og UiT er allerede norske representanter i 
dette nettverket. Hovedstyret i NKS ser derfor ikke nødvendigheten av å 
delta direkte.    
   
 
7. Diverse.  
a) Søknader 
i) Følgende søknader til karbohydratfondet er innvilget: 
kr 30 804,- til Berit Smestad Paulsen, UiO, møte i Japan 
kr 26 303,- til Bjørn Christensen, NTNU, samme møte 
kr 12 500,- til Ingvild Austarheim, UiO, samme møte 
kr 28 850 til Marit Sletmoen, NTNU, samme møte. 
kr 34 600,- til GC (søker Berit S. Paulsen)    
Hovedstyret bestemte også at det ikke deles ut mer fra fondet i år, om ikke 
særlige forhold skulle tilsi noe annet. 
 
ii) Søknad fra Tor S. Bjørheim, UiO, om midler til å dra på konferanse i USA 
er innvilget med inntil kr 15 000,-. Midlene belastes NKS’ Acta-fond.  
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iii) Søknad fra Oslo avd. ved Gunnar Herstad om midler til å arrangere 
”Knallbursdagskurs” i samarbeide med Forskerfabrikken. Hovedstyret ved 
generalsekretæren har bedt Herstad om ytterligere redegjørelse for søknaden 
før eventuell innvilgning.    
 
 
b) Info.  
i) Status for arbeidet med bladet Kjemi ble gitt. Det er avholdt 3 møter i år, 
og det er avklart at det ikke blir noen endring i den innholdsmessige profilen 
for bladet, i hvert fall på kort sikt. Det er fra hovedstyret tatt initiativ til å 
styrke redaksjonsrådet ved at hver faggruppe i NKS oppnevner en 
representant hver. Forhåpningen er at dette vil kunne styrke det faglige 
innholdet i bladet.     
 
ii) Walter Lund har i e-post til generalsekretæren opplyst om at 
forskningssjef Yngvar Thomassen (STAMI) ble valgt som Associate 
Member i ACD på IUPACs generalforsamling i Glasgow i august 2009. 
Hovedstyret noterer seg dette og vil ved behov kunne støtte Thomassen 
økonomisk ved deltagelse på møter i ACD’s regi. 
Den normale prosedyre ved slike oppnevnelser er for øvrig at disse foreslås 
av hovedstyret i NKS. Harald følger opp ved å orientere Thomassen.   
 
iii) Det er utarbeidet en ”disclaimer” til bruk for ”Spørrespalten”. Kenneth 
følger opp.     
 
iv) Generalsekretæren deltar på EuCheMS’ generalforsamling i Bled, 
Slovenia i oktober.   
 
v) PCCP’s ”ownership board”-møte er avholdt i Oslo lørdag den 5. juni. 
 
vi) Møtekalender for hovedstyret 2010 og februar 2011:  
• fredag 8. oktober 
• fredag 10. desember 
• fredag 18. februar 
Neste års Rådsmøte vil finne sted fredag den 8. april.   
 
 
8. Eventuelt.  
i) John Vedde orienterte om forslag til forbedret design på NKS’ nettsider. 
Dette går ut på å gjøre dem noe enklere å finne fram på. Hovedstyret takket 
John for initiativet og gav ham i oppdrag å systematisk gå gjennom alle 
sidene og forbedre disse etter forslaget han la fram. 
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ii) Einar Uggerud orienterte om arbeidet i gruppen som planlegger aktiviteter 
under neste års IYC2011. Det ser nå ut for at Forskningsrådet vil bevilge en 
sum på ca kr 800 000,- etter søknaden som ble levert i april. Dermed 
begynner en del midler å komme på plass, og fra høsten vil planleggingen i 
gruppen gå fra å innhente ideer til å konkretisere utvalgte prosjekter som vil 
bli gjennomført i 2011. 
    
Generalsekretæren. 

         
 


