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Referat fra Hovedstyremøte den 10/12 – 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 , 
Kari Herder Kaggerud, Lillian Zernichow, Stig Valdersnes (vara)  og Harald 
Walderhaug. Einar Uggerud var innkalt for å orientere om status for 
forberedelsene til IYC2011.    
Følgende hadde meldt forfall: Hans Henrik Øvrebø og Øyvind Mikkelsen. 
Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.   

  
 
1.Innkallingen og referatet fra møtet den 22.10.10 ble godkjent uten 
merknader.   
 
                                   
2. Økonomi. 
Status for økonomien pr primo desember ble gjennomgått. Her er noen 
mindre avvik fra budsjettet på visse av utgiftspostene,  men økonomien er 
under kontroll.  
 
 
3. Ny representant i Div. of Chemistry and the Environment/EuCheMS? 
Hovedstyret har fått forespørsel fra lederen i faggruppen om ikke NKS skal 
være representert her.  NKS har tidligere vært representert ved Jan 
Skramstad, men han er ikke lenger NKS’ representant.  
Hovedstyret ser positivt på henvendelsen. Kenneth Ruud vil følge opp saken 
ved å kontakte aktuell person.        
  
 
4. Ny representant i Div. for Computational Chemistry/EuCheMS.  
Kenneth Ruud/UiT har fungert som NKS’ representant i faggruppen. Han vil 
nå etter eget ønske tre ut, og foreslår at Trygve Helgaker/UiO tar over hans 
plass. 
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Helgaker har sagt seg villig til dette, og hovedstyret godkjenner at han nå 
oppnevnes som selskapets representant, foreløpig for en treårsperiode. 
Kenneth R. følger opp ved å kontakte lederen i faggruppen.   
 
 
5. Gjennomgang av lokalavdelingenes og faggruppenes vedtekter. 
Generalsekretæren har bedt lokalavdelingene og faggruppene om å sende inn 
gjeldende og/eller forslag til nye vedtekter. Disse ble gjennomgått på møtet, 
og en del endringer behøves en del steder. Lederne får beskjed om hva. 
Presidenten og generalsekretæren følger opp.    
 
 
6. De sentrale vedtekters paragraf 4, punkt 9. 
Dette punktet virker overflødig.  Hovedstyret fremmer forslag overfor Rådet 
om at punkt 9 i paragraf 4 strykes. 
  
 
7. Fakturaer ifbm prosjekter under IYC2011.  
Einar Uggerud har oversendt en større faktura uten at det ennå er dekning for 
denne på kontoen som midler til prosjektene skal settes inn på. Hovedstyret 
ber Uggerud om å ordne med overføring av penger så snart avtaler med 
sponsorer er gjort. Generalsekretæren følger opp. 
Hovedstyret understreker at kun prosjekter som det er økonomisk dekning for 
fra eksterne sponsorer vil bli gjennomført i 2011. 
  
8. Landsmøtet 2011.  
En landsmøtekomite er nedsatt og har hatt sitt første møte den 25. november. 
Komiteen ledes av tidligere president Nils Arne Jentoft, og består ellers av 
generalsekretæren, ansvarlig for web etc. Finn K. Hansen og representanter 
for alle faggruppene. Møtet vil finne sted 27. – 29. september ifbm Labmessa 
på Lillestrøm. Faggruppene vil være ansvarlige for å gjennomføre hver sin 
sesjon.  
Hovedstyret er bedt av komiteen om å ta stilling til 
● Møtets totale lengde: Styret mener det bør gå over tre dager.  
● Hvor mange plenarforedrag, og hvor i programmet: 5 plenarforedrag 
(inklusive Industry Lecture) som legges på morgenen 1. og 2. dag, på slutten 
1. og 2. dag, og på morgenen 3. dag. Forhåpningen er at et slikt opplegg vil 
samle flere deltagere enn tilfellet var på forrige Landsmøte i 2007. 
● Temaer for plenarforedragene: Hovedstyret har ideer, og presidenten vil 
kontakte aktuelle foredragsholdere for å avklare. NKS vil da dekke utgifter 
som påløper. 
● Industry Lecture: En av faggruppene vil få ansvaret med å bestemme tema 
og foredragsholder. Generalsekretæren følger opp med aktuell faggruppe. 



                                                                                                                             

9. Diverse  
a) Søknader: Ingen søknader
b) Info: 
● Nordic Natural Products Conference (NNPC2011) bevilget st

kr 30 000,- fra karbohydratfondet
● Hovedstyret støtter forslaget om å gjøre Working Party, Physical 

Chemistry/EuCheMS om til en
 ● Lars Ole Ørjasæter blir med på IYC2011
28. januar 2011).  
 
10 Eventuelt 
● Einar Uggerud orienterte om status i forberedelsene til IYC2011. Det er 
begynt å bli klart hvilke prosjekte
gjenstår en del arbeide med å sikre ytterligere finansiering. 
● Annonse i Kjemi for PCCP? Hovedstyret har fått en henvendelse fra RSC 
om man kunne tenke seg å 
interessen hos norske forskere innen aktuelle områder 
journalen. NKS, som eierforening, mottar royalties for hver publikasjon der 
en norsk forfatter står som ”corresponding author”.
Hovedstyret vil heller se på andre og kanskje mer effektive måter å få ut dette 
budskapet. 
 
Generalsekretæren. 

         
 

                                                                                                                             

Ingen søknader 

● Nordic Natural Products Conference (NNPC2011) bevilget st
fra karbohydratfondet (bestemt tidligere på e-postrunde).

Hovedstyret støtter forslaget om å gjøre Working Party, Physical 
Chemistry/EuCheMS om til en Division. EuCheMS er orientert om dette.

Lars Ole Ørjasæter blir med på IYC2011-åpningen i Paris i januar. (27. og 

Einar Uggerud orienterte om status i forberedelsene til IYC2011. Det er 
begynt å bli klart hvilke prosjekter som kan gjennomføres. Fremdeles 
gjenstår en del arbeide med å sikre ytterligere finansiering.  

Annonse i Kjemi for PCCP? Hovedstyret har fått en henvendelse fra RSC 
om man kunne tenke seg å føre inn en annonse i Kjemi med tanke på å øke 
interessen hos norske forskere innen aktuelle områder for å publisere 
journalen. NKS, som eierforening, mottar royalties for hver publikasjon der 
en norsk forfatter står som ”corresponding author”. 

il heller se på andre og kanskje mer effektive måter å få ut dette 
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● Nordic Natural Products Conference (NNPC2011) bevilget støtte på        
postrunde). 

Hovedstyret støtter forslaget om å gjøre Working Party, Physical 
n. EuCheMS er orientert om dette. 

åpningen i Paris i januar. (27. og 

Einar Uggerud orienterte om status i forberedelsene til IYC2011. Det er nå 
r som kan gjennomføres. Fremdeles 

Annonse i Kjemi for PCCP? Hovedstyret har fått en henvendelse fra RSC 
inn en annonse i Kjemi med tanke på å øke 

å publisere i 
journalen. NKS, som eierforening, mottar royalties for hver publikasjon der 

il heller se på andre og kanskje mer effektive måter å få ut dette 


