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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2011 

 

Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 
8. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl 14.40.   

 
Følgende deltok på møtet:  
Rådsmedlemmer: 
For lokalavdelingene: 
Birte Sjursnes (Østfold avd.), Rune Johannesen og Helle Malerød (Oslo avd.), 
Stein Helleborg (Grenland avd.), Rebekka Brockmann (Rogaland avd.), Bengt 
Erik Haug og Marit Leiren (Bergen avd.), Morten Martinsen (Trondheim avd.), 
Magne Olufsen (Nord-Norge avd.). Agder avd. var ikke representert. 
For faggruppene: 
Elin Gjengedal og Cathrine Thomsen (faggruppe for analytisk kjemi), Stian Svelle 
(faggruppe for katalyse), Mats Tilset og Kåre Jørgensen (faggruppe for organisk 
kjemi), Gunnar Vatnøy (faggruppe for kjemometri), Per-Olof Åstrand (faggruppe 
for kvantekjemi og modellering). 
Bjørg Egelandsdal (faggruppe for ernæring og næringsmiddelteknologi) var til 
stede etter lunsj.  
Faggruppe for makromolekyl- og kolloidkjemi og faggruppe for kjemiens historie 
var ikke representert. 
Fra hovedstyret møtte:  
Kenneth Ruud (president), Hans Henrik Øvrebø (visepresident), Kari H. 
Kaggerud, Øyvind Mikkelsen og Lillian Zernichow (styremedlemmer), Finn K. 
Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug (generalsekretær). 
Andre: 
Tor Hemmingsen (tidligere president). 
Hege Karlsen (bedriftsrepresentant til Rådet). 
Vararepresentantene til hovedstyret, Gro Johnsen og Stig Valdersnes hadde meldt 
forfall.  
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Rådsmøtet  
 
1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2011      

Generalsekretæren ønsket rådsmedlemmene velkommen.  
 
 
2. Presentasjon av Rådsmedlemmene. Valg av ordstyrer og referent  

Tor Hemmingsen ble valgt til ordstyrer og Harald Walderhaug ble valgt til 
referent. 

 En kort presentasjonsrunde ble så gjennomført. 
 
 
3. Avdelingenes og faggruppenes årsberetning og regnskap for 2010 

 
a) Avdelingene: Årsberetningene fra avdelingene dokumenterte 
gjennomgående god aktivitet, selv om noen sliter med oppmøte på 
medlemsmøter. Ekskursjoner/bedriftsbesøk er populære. Nord-Norge avd 
ga en kort presentasjon av sitt nettverksmøte for kjemilærere. Oslo avd har 
avviklet 6 møter og 2 bedriftsbesøk med svært godt oppmøte (et snitt på 40 
– 50). 
Et forslag ble fremmet av Rådet: Sammendrag av foredrag i 
lokalavdelingene og faggruppene legges ut i en kalender på NKS’ 
hjemmesider. Hovedstyrets holdning til dette er at det kan la seg gjøre, men   
i så fall må vår webansvarlig få materialet tilsendt.  
 
Avdelingenes årsrapporter og regnskap ble godkjent.  
 
b) Faggruppene: Faggruppene dokumenterte gjennomgående god aktivitet.  
Faggruppe for analytisk kjemi arrangerer en god del konferanser og deler ut 
stipendier til spesielt yngre forskere for deltagelse i møter. Faggruppe for 
kvantekjemi og modellering kunne melde at forrige høstmøte i Trondheim 
samlet ca 70 deltagere. Det ble påpekt fra hovedstyret at faggruppen bør 
være aktiv når det gjelder rekruttering av nye medlemmer til faggruppen 
blant dem som deltar på disse møtene. Dette kan for eksempel gjøres ved å 
differensiere deltageravgiften tilstrekkelig.   
Faggruppe for organisk kjemi rapporterer om en netto økning i 
medlemsantallet på 7 i løpet av året. Vintermøtet (nr 25) ble som vanlig 
godt besøkt, med et deltagerantall på 126. Faggruppe for katalyse 
rapporterer stabilt medlemsantall. Faggruppe for kjemometri bruker 
videokonferanser i stedet for vanlige styremøter.  
Økonomien i faggruppene er gjennomgående god. 
 
Faggruppenes årsrapporter ble godkjent.  
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Til neste gang vil hovedstyrets kasserer utforme en felles mal for føring av 
regnskap for faggruppene og lokalavdelingene. Denne vil bli oversendt i 
god tid før fristen for innsendelse utløper. 

 
 
4. Behandling av selskapets årsberetning for 2010  

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2010/2011 på totalt 1953 
personlige medlemmer, en liten nedgang fra forrige årsskifte.  
Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 
Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 
 
a) Internettsiden: Denne er blitt gitt ny ”lay-out” i løpet av året. John Vedde 
har stått for dette arbeidet. Forhåpningen er at det nå skal bli noe lettere å 
finne fram på disse sidene. 
 
b) Rekruttering: Dipl. Ing. Houm AS er nytt bedriftsmedlem. 
  
c) Karbohydratfondet: Dette er et fond som er opprettet på bakgrunn av 
overskudd fra Det 24. Internasjonale Karbohydratsymposiet som ble 
arrangert i Oslo i 2008. 
Fondet disponeres av hovedstyret som benytter en stipendkomite som 
rådgiver. I 2010 ble det utdelt totalt kr 133 057,-, hovedsakelig til 
reisestøtte. Det er utarbeidet egne statutter for fondet. Detaljer finnes på 
NKS’ hjemmesider.  
 
d) Faggruppenes og lokalavdelingenes vedtekter: Det er i løpet av året 
gjennomført en revisjon av lokalavdelingenes og faggruppenes vedtekter.  
 
e) Tidskriftet Kjemi: Et fagråd bestående av personer fra alle faggruppene 
er oppnevnt av hovedstyret. Dette vil være redaktøren behjelpelig med å 
skaffe faglig stoff til bladet.  
 
Årsberetningen ble godkjent. 

 
5. a) Orientering om status for IYC2011 i Norge 

Einar Uggerud orienterte om status for gjennomførte, pågående og 
planlagte aktiviteter i Norge. Uggerud har utarbeidet en prosjektoversikt. 
Her kan nevnes aktiviteter i fbm Ski-VM i februar/mars med bl.a. TV-
innslag. Videre er det planlagt deltagelse på Klimadagen som arrangeres av 
UiO i mai, og Curie-utstilling/møte i november. Videre kan nevnes et 
lærerprosjekt for grunnskolen som drives av Forskerfabrikken. Et nordisk 
lærermøte for kjemilærere i den videregående skolen er planlagt i 
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Stockholm i oktober. Ellers finnes oversikt lett tilgjengelig under 
kjemiårslogoen på NKS’ hjemmesider.  
IYC2011 i Norge har et totalbudsjett på ca 3 mill. kroner.  
Det ble gjennomført en runde hos lokalavdelingene om de ulike aktivitetene 
som er planlagt rundt om i landet. Samarbeide med Vitensentre ble nevnt 
spesielt av Bergen og Rogaland avdelinger.  
 
b) Orientering om planleggingen av Landsmøte 2011 (nr 19)  
Nils Arne Jentoft orienterte Rådet om status rundt planleggingen av 
Landsmøtet, som vil finne sted på Lillestrøm ifbm Lab-11, dagene 28. og 
29. september. En komite, bestående av representanter for samtlige 
faggrupper, hovedstyret og en web/økonomiansvarlig, under ledelse av 
Jentoft, planlegger detaljene angående program for møtet. Dette vil bestå av 
en plenardel som hovedstyret har ansvaret for. ”Industry Lecture” vil inngå 
som ett av tre plenarforedrag, og vil denne gangen bestå av en Guldberg-
Waage-forelesning. Hovedstyret er i gang med å kontakte aktuelle andre 
plenarforedragsholdere. Et naturlig tema denne gang er ”utvikling” – i lys 
av IYC2011 og Unescos millenniumsmål.          

 
 
6. Behandling av selskapets regnskap for 2010 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. Det viser et  
resultat før avsetninger på kr. pluss 21 023,-, mot budsjettert kr minus 
86 000,-. Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært akseptabel også i 
2010. 

 Regnskapet ble godkjent.  
 
 
7. Budsjettforslag 2011 

Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 
utgiftsramme på kr. 885 000,-. Inntektene er anslått til kr. 763 000,-, basert 
på regnskapstallene for 2010, og et anslag for økte inntekter fra personlig 
medlemskontingent som er øket med kr 50,- i 2011. Dette gir et budsjettert 
underskudd på kr 122 000,- 
Budsjettforslaget ble godkjent.  

 
 
8. Forslag fra hovedstyret om nedleggelse av Agder avdeling.  

Hovedstyret ble orientert i 2010 om at det sittende styret i lokalavdelingen 
hadde lagt ned sine verv grunnet manglende interesse av å drive avdelingen 
videre. Lokalavdelingen i Agder, som ble stiftet i 1964, har slitt med 
manglende oppslutning, særlig etter at kjemimiljøet ved det som den gang 
het Høgskolen i Agder ble borte. Der er en viss kjemisk industri i området 
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som Elkem Solar og Xtrata (tidligere Falconbridge nikkelverk) for å nevne 
noe. Røntgensymposiet har lang tradisjon og har sin virksomhet i 
Kristiansand. Likevel må hovedstyret bare beklage at de som har drevet 
lokalavdelingen de senere år nå ikke ser noen mulighet for å drive 
virksomheten videre. 
Rådet sluttet seg enstemmig til hovedstyrets forslag om nedleggelse av 
Agder lokalavdeling i NKS. 
Gjenstående midler på avdelingens konto overføres til NKS sentralt.  
Avdelingen hadde ved årsskiftet 2010/2011 74 medlemmer, hvorav 44 
betalende. Disse vil bli kontaktet med tanke på hvilken lokalavdeling de nå 
vil tilhøre. 
 
     

9. Vedtektsendring – forslag fra hovedstyret. 
 Forslaget gjelder vedtektenes §4, punkt 9: ”Medlemmer bosatt i utlandet  

kan selv avgjøre om de vil stå tilsluttet selskapet direkte eller gjennom en 
avdeling/-faggruppe.” 
I og med at man ikke bare kan være medlem i en lokalavdeling, synes dette 
punktet uklart og i strid med øvrig gjeldende vedtekter. Hovedstyrets 
forslag går på å stryke dette punktet. 
Rådet sluttet seg enstemmig til forslaget, som dermed ble vedtatt.    

 
 
10. Hovedstyrets planer for virksomheten i 2011 

Presidenten gikk gjennom planene for året 2011. Av disse kan nevnes: 
• IYC 2011: Einar Uggerud leder IYC-komiteen under gjennomføringen av 
kjemiåret i Norge. Svært mange prosjekter av ulikt slag vil bli i gangsatt, 
noen avhengig av om tilstrekkelig finansiering er sikret. Hovedstyret er 
representert i komiteen, med president, generalsekretær, og en  
hovedstyrerepresentant og holdes løpende orientert. 
• Landsmøtet i Kjemi: Hovedstyret har ansvaret for plenardelen av 
programmet for Landsmøtet i september. Ansvaret består i å finne egnede 
tema og foredragsholdere.  
• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2011 av John Vedde, 
Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 
hovedstyre. Hovedstyret vil også arbeide med å finne en etterkommer etter 
Vedde, som har signalisert at han trekker seg etter 2011. Arbeidet med 
spørrespalten ”Spør en kjemiker” vil fortsette på samme nivå som tidligere 
år. 
• Berzelius-dagarna: Svenska Kemistsamfundet arrangerer dette 2-
dagsmøtet for gymnaselever hvert år i Stockholm. Deltagerne kommer 
hovedsakelig fra Sverige, og i tillegg til Norge så sender også Finland og 
Danmark representanter til dette møtet. Hans Petter Hersleth har fått i 
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oppdrag av hovedstyret å finne 3 kandidater blant finalistene i uttaket til 
den norske Kjemi-OL-finalen som vil reise til Stockholm på dette møtet. 
NKS dekker en del av utgiftene. Det vil bli trykket en artikkel om dette i 
Kjemi i løpet av året.  
• Hovedstyret vil også i 2011 fortsette sitt samarbeid med Forskerfabrikken.  
• ”Massenytt”, bladet til Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS), og 
”NBS-nytt”, bladet til Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) vil også i 2011 bli 
distribuert sammen med Kjemi.  
• Tekna: Støtter utgivelsen av Kjemi økonomisk ved å annonsere jevnlig i 
bladet. Hovedstyret vil også være representert på Teknas faglige årsmøte i 
februar.                                                      
• EuCheMS: Hovedstyret vil være representert på EuCheMS’ 
generalforsamling til høsten. 
• IUPAC: Hovedstyret vil også være representert på generalforsamlingen til 
sommeren. 
• PCCP: PCCP (Physical Chemistry Chemical Physics) er delvis eiet av 
NKS, og selskapet får inntekter basert på artikler publisert i bladet med 
norsk korresponderende forfatter. I tillegg teller bladet som publisering på 
nivå 2 i det norske publiseringssystemet. Hovedstyret vil arbeide videre 
med å øke bevisstheten rundt publisering i bladet. Kenneth Ruud 
representerer NKS i styret i 2011.  
• Nordisk presidentmøte.                                                                                                             
Det vil bli arrangert et nordisk presidentmøte (for presidenter og 
generalsekretærer i de nordiske kjemiske selskaper) i Danmark i løpet av 
våren 2011.  
   

 Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 
 
 
11. Valg  

På valg til hovedstyret var 1 styremedlem og to representanter for 
bedriftene til Rådet.  

            
   Hovedstyret 2010: 
 

President:  Kenneth Ruud Nord-Norge avd.      Ikke på valg   
Visepresident: Hans Henrik Øvrebø  Østfold avd.   Ikke på valg           
Styremedlemmer: Kari H. Kaggerud Grenland avd. På valg 

    Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.   Ikke på valg 
  Lillian Zernichow     Oslo avd.            Ikke på valg 

 
Varamedlemmer: Stig Valdersnes Bergen avd.         Ikke på valg 

    Gro Johnsen  Rogaland avd. Ikke på valg  
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Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS På valg 

    Hege Karlsen  G.E. Healthcare Går ut 
 
Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Hege Karlsen og Harald Walderhaug) la 
fram følgende forslag:   
Styremedlem:       Kari H. Kaggerud Grenland avd.  2 år 
   

  Bedriftsrepr.:        Inger R. Aukrust Synthetica AS  2 år    
                                         Kristin Misund  Borregaard    2 år                           
 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 
  
 
Hovedstyrets sammensetning i 2011 blir dermed:  
 
President:  Kenneth Ruud         Nord-Norge avd. (2 år, 2010)  
Visepresident: Hans H. Øvrebø  Østfold avd.          (2 år, 2010) 
Styremedlemmer: Kari H. Kaggerud      Grenland avd.  (2 år, 2011) 

 Øyvind Mikkelsen  Trondhjem avd.        (2 år, 2010) 
   Lillian Zernichow  Oslo avd.        (2 år, 2010)  
 
Varamedlemmer: Stig Valdersnes   Bergen avd.     (2 år, 2010) 
   Gro Johnsen   Rogaland avd. (2 år, 2010) 
 
Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust  Synthetica AS (2 år, 2011) 
   Kristin Misund  Borregaard  (2 år, 2011) 
 
 
Harald Walderhaug, referent. 
 
 

 


