
 1 

  Norsk Kjemisk Selskap  

 

 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2012 

 

Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 

13. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt ca kl 15.00.   

 
Rådsmedlemmer: 

For lokalavdelingene: 

Martin Lersch (Østfold avd.), Espen Harbitz og Helle Malerød (Oslo avd.), Stein 

Helleborg (Grenland avd.), Magne Sydnes (Rogaland avd.), Marit Leiren og Inger 

Høstmark (Bergen avd.), Eldbjørg Sofie Heimstad (Nord-Norge avd.).  

Trondhjem avd. var ikke representert. 

For faggruppene: 

Elin Gjengedal og Torild Wickstrøm (faggruppe for analytisk kjemi), Stian Svelle 

(faggruppe for katalyse), Kåre Jørgensen (faggruppe for organisk kjemi), Valerie 

L. Almli (faggruppe for kjemometri), Per-Olof Åstrand (faggruppe for 

kvantekjemi og modellering), Grete Modahl (faggruppe for makromolekyl – og 

kolloidkjemi), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens historie), Anne Berit Wold  

(faggruppe for ernæring og næringsmiddelteknologi).  

For hovedstyret møtte:  

Kenneth Ruud (president), Hans Henrik Øvrebø (visepresident), Kari H. 

Kaggerud, Øyvind Mikkelsen og Lillian Zernichow (styremedlemmer), Gro 

Johnsen (vara),  Finn K. Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug 

(generalsekretær). 

Stig Valdersnes (vara) hadde meldt forfall. 

Andre: 

Tor Hemmingsen (tidligere president). 

Hege Karlsen.  

Einar Uggerud (under sak 5) 

Maj-Britt Stjerna (under sak 8) 

Kirsten Fiskum (under sak 8) 
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Rådsmøtet  
 

1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2012      

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 2011 

 

a) Avdelingene: Årsberetningene fra avdelingene dokumenterte 

gjennomgående god aktivitet under kjemiåret 2011. Østfold avd. meldte om 

mange inspirerende foredrag med ulikt oppmøte. For Oslo avd er oppmøtet 

gjennomgående godt både på medelsmøtene og på ekskursjoner. Grenland 

avd. rapporterte om godt samarbeid med lokalavd. av Nito og Tekna. Her er 

også et Vitensenter under planlegging.    

 

Avdelingenes årsrapporter og regnskap ble godkjent.  

Den nye regnskapsmalen (jfr fjorårets Rådsmøtereferat) er nå stort sett 

benyttet, og de som ikke har benyttet den denne gang ble oppfordret til å 

gjøre det heretter.    

 

b) Faggruppene: Faggruppene dokumenterte gjennomgående god aktivitet 

og alle var representert på Landsmøtet høsten 2011.   

Faggruppe for analytisk kjemi arrangerte ”Kjemiens dag på Campus Ås” – 

et arrangement under kjemiårsaktivitetene. Dette var et meget vellykket og 

godt besøkt arrangement.   

Faggruppe for organisk kjemi melder om negativ holdning blant 

medlemmene til Landsmøte. Det ble svært dårlig oppmøte på høstmøtet 

som ble avviklet på Lillestrøm, selv om det var invitert svært gode 

foredragsholdere. Flere andre faggrupper slet også med oppmøtet på sine 

sesjoner under Landsmøtet. 

Faggruppe for kjemien historie kunne melde om en gledelig økning i antall 

medlemmer.  

Økonomien i faggruppene er gjennomgående god. 

 

Faggruppenes årsrapporter ble godkjent.  
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Det ble for noen av faggruppene påpekt at regnskapet nå skal føres i den  

            nye regnskapsmalen – de fleste hadde benyttet den. Se også ovenfor.  

 

4. Behandling av selskapets årsberetning for 2011   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2011/2012 på totalt 1925 

personlige medlemmer, en liten nedgang fra forrige årsskifte.  

Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 

Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 

 

a) Landsmøtet: Et spørsmål er hva medlemmene ønsker av et felles 

møtested for norske kjemikere – se også ovenfor. Det må påpekes at 

plenardelen denne gang var godt besøkt, med rundt 100 tilhørere. 

 

b) 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 2011 ble det bevilget totalt kr 166778,-, til reisestøtte. Statuttene 

er i 2011 blitt oppdaterte.  De finnes på NKS’ hjemmesider. Det er innført 

to søknadsfrister pr år: 15. mai og 15. november. 

 

c) Tidskriftet Kjemi: Et fagråd bestående av personer fra alle faggruppene 

ble for en tid tilbake oppnevnt av hovedstyret. Dette vil være redaktøren 

behjelpelig med å skaffe faglig stoff til bladet. Det ble denne gang etterlyst 

en leder for dette utvalget som hittil ikke har hatt noe felles møte.  

 

Årsberetningen ble godkjent. 

 

5. a) Orientering om gjennomføringen av IYC2011 i Norge. 

Einar Uggerud orienterte om gjennomførte aktiviteter i Norge. Uggerud har 

utarbeidet en rapport som er sendt alle bidragsytende instanser. Denne ble 

også delt ut til alle Rådsmedlemmene. En liten diskusjonsrunde om hva 

som eventuelt kan følges opp og gjennomføres også etter 2011 ble 

gjennomført. Et nordisk lærermøte ble avviklet i Stockholm i oktober med 

god norsk deltagelse. En oppfølging av dette kan bli aktuelt ved at NKS står 

som arrangør, med hjelp av Svenska Kemistsamfundet. En ny faggruppe for 

kjemiundervisning (se nedenfor) kan få dette i oppdrag.     

 

 

6. Behandling av selskapets regnskap for 2011 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. Det viser et  
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resultat før avsetninger på kr. pluss 207 605,-, mot budsjettert minus kr 

122 000,-. Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært akseptabel også i 

2011. 

 Regnskapet ble godkjent.  

 

 

7. Budsjettforslag 2012 

Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 

utgiftsramme på kr. 742 000,-. Inntektene er anslått til kr. 759 000,-, basert 

på regnskapstallene for 2011.Dette gir et budsjettert overskudd på kr 

17 000,- 

Budsjettforslaget ble godkjent.  

 

 

8. Forslag om opprettelse av faggruppe for kjemiundervisning.  

Maj-Britt Stjerna og Kirsten Fiskum var tilstede som representanter for 

initiativtagerne til en ny faggruppe for kjemiundervisning, og orienterte 

Rådet om bakgrunnen for initiativet. Det er stor interesse for en slik 

faggruppe som ser ut til å kunne bli en av NKS’ større faggrupper. 

Hovedstyret har tidligere fått forespørsel om det vil anbefale overfor Rådet 

at en slik fagguppe blir opprettet, og gikk i sitt møte før jul inn for dette. 

Det var da utarbeidet et forslag til vedtekter som ble forelagt Rådet. Et 

interimsstyre er nedsatt. Forslaget til vedtekter må justeres noe, med tanke 

på registrering i Brønnøysundsregistrene,  og hovedstyret vil få oversendt et 

justert forslag før det endelig godkjennes. 

Rådet sluttet seg enstemmig til hovedstyrets anbefaling, og faggruppen er 

herved opprettet.       

     

 

9. Markering av at det i 2014 er 150 år siden Guldberg og Waages  

           Massevirkningslov ble oppdaget. 

Bjørn Pedersen hadde utarbeidet et forslag til Rådet om at NKS burde 

markere i 2014 at det da er 150 år siden Cato Guldberg og Peter Waage 

første gang presenterte sin nye og revolusjonerende massevirkningslov i det 

som den gang het Videnskapsselskabet i Christiania.  Pedersen og 

faggruppe for kjemiens historie i NKS vil ta på seg å forberede en slik 

markering. 

Rådet gav Pedersen og faggruppen i oppdrag å starte slike forberedelser, og 

orientere Rådet i 2013 om status rundt forberedelsene da.   
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10. Hovedstyrets planer for virksomheten i 2012 

Presidenten gikk gjennom planene for året 2012. Året 2012 vil for NKS’ 

hovedstyre bære noe preg av at dette er året etter 2011 som var et meget 

hektisk år for styret. 

Av planene kan nevnes at det vil bli tatt et initiativ til å få et bedre 

samarbeide med skolelaboratoriene. Den nye faggruppen for 

kjemiundervisning (se ovenfor) vil kunne spille en stor rolle her.  

Ellers:  

• Nytt medlemsregister. Det vil bli opprettet et nytt register for våre 

medlemmer. Hovedstyret har sett på ulike alternativer, og det som peker 

seg ut som noe hovedstyret vil satse på er et nettbasert system utviklet av 

Sparebank 1, kalt Medlemsnett. 

 

• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2012 av John Vedde, 

Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 

hovedstyre. Arbeidet med spørrespalten ”Spør en kjemiker” vil fortsette på 

samme nivå som tidligere år. 

 

• 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. 

 

• 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 2012.  
   

 Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 
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11. Valg  

På valg til hovedstyret var 4 styremedlemmer og to varamedlemmer til 

hovedstyret. I tillegg var president- og visepresidentvervene også på valg.  

            

   Hovedstyret 2011: 

 

President:  Kenneth Ruud Nord-Norge avd.      På valg   

Visepresident: Hans Henrik Øvrebø  Østfold avd.   På valg           

Styremedlemmer: Kari H. Kaggerud Grenland avd. Ikke på valg 

    Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.   På valg 

  Lillian Zernichow     Oslo avd.            På valg 

 

Varamedlemmer: Stig Valdersnes Bergen avd.         På valg 

    Gro Johnsen  Rogaland avd. På valg  

 

Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS Ikke på valg 

    Kristin Misund Borregaard  Ikke på valg 

 

Lillian Zernichow hadde meddelt valgkomiteen om at hun nå ønsket å 

trekke seg fra hovedstyret. 

 

Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Kristin Misund og Harald Walderhaug) la 

fram følgende forslag:   

Styremedlemmer:   Kenneth Ruud  Nord-Norge avd.  2 år 

         Hans Henrik Øvrebø Østfold avd.   2 år 

                    Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.  2 år 

          Stig Valdersnes  Bergen avd.   2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer: 

         Gro Johnsen  Rogaland avd. 2 år 

         Hege Karlsen  Oslo avd.  2 år  

       

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

President: 

Valgkomiteens forslag:  Kenneth Ruud     2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Visepresident:  

Valgkomiteens forslag: Øyvind Mikkelsen    2 år 
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Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Hovedstyrets sammensetning i 2012 blir dermed:  

 

President:  Kenneth Ruud         Nord-Norge avd. (2 år, 2012)  

Visepresident: Øyvind Mikkelsen  Trondhjem avd.        (2 år, 2012) 

Styremedlemmer: Kari H. Kaggerud      Grenland avd.  (2 år, 2011) 

 Hans H. Øvrebø  Østfold  avd.          (2 år, 2012) 

   Stig Valdersnes  Bergen avd.       (2 år, 2012)  

 

Varamedlemmer: Hege Karlsen    Oslo avd.      (2 år, 2012) 

   Gro Johnsen   Rogaland avd. (2 år, 2012) 

 

Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust  Synthetica AS (2 år, 2011) 

   Kristin Misund  Borregaard  (2 år, 2011) 

 
 

Harald Walderhaug, referent. 

 

 

 


