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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2014 

 
Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 
9. mai. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50.   

 
Rådsmedlemmer: 
For lokalavdelingene: 
Simon Simonsen (Østfold avd.), Kim A. Fredriksen og Espen Harbitz (Oslo avd.), 
Mariann Høyland (Grenland avd.), Magne Sydnes (Rogaland avd.), Inger 
Høstmark og Camilla Løhre (Bergen avd.), Karina Mathisen og Thomas Bakka 
(Trondhjem avd.), Jørn H. Hansen (Nord-Norge avd.).  
For faggruppene: 
Elin Gjengedal og Torild Wickstrøm (faggruppe for analytisk kjemi), Stian Svelle 
(faggruppe for katalyse), Bengt Erik Haug (faggruppe for organisk kjemi), Valerie 
Almli (faggruppe for kjemometri), Per-Olof Åstrand (faggruppe for kvantekjemi 
og modellering), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens historie), Anne Berit 
Wold (faggruppe for ernæring og næringsmiddelteknologi), May Britt Stjerna 
(faggruppe for kjemiundervisning), Anja Olafsen-Sjåstad (faggruppe for 
uorganisk- og materialkjemi).  
Ingen møtte for faggruppe for makromolekyl – og kolloidkjemi. 
For hovedstyret møtte:  
Kenneth Ruud (president), Øyvind Mikkelsen (visepresident), Gro Johnsen, Hans 
Henrik Øvrebø og Stig Valdersnes (styremedlemmer), Hege Karlsen (vara), Finn 
K. Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug (generalsekretær). 
Andre: 
Tor Hemmingsen (tidligere president). 
Kristin Misund og Inger Reidun Aukrust (bedriftsrepresentant til Rådet).  
Nils Arne Jentoft (til sak 5) 
Lars Ole Ørjasæter (til sak 6) 
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Rådsmøtet  
 
1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2014      

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 2013  

 
a) Avdelingene: Antall medlemsmøter gjennomgående 6 - 7 i året.  
Hovedstyret har i løpet av 2013 laget en blankett, tilgjengelig fra 
hjemmesiden, som kan brukes i denne forbindelse til å rekruttere nye 
medlemmer. Generalsekretæren minnet om dette, og håper nå at flere vil ta 
denne i bruk.     
 
b) Faggruppene: Faggruppene viser gjennomgående god aktivitet. Den nye 
Faggruppe for uorganisk kjemi og materialkjemi har potensiale til å øke sitt 
medlemsantall til rundt 100 fra 36 ved årsskiftet. Faggruppen hadde også 
ansvaret for Industry Lecture 2013, som ble avviklet i Trondheim i januar i 
år.  Faggruppe for makromolekyl –og kolloidkjemi behøver ny ledelse. Det 
arbeides med dette.    
 
Lokalavdelingenes og faggruppenes årsrapporter og regnskap ble så 
godkjent, med noen merknader knyttet til bruk av maler for regnskap og 
balanse. Regnskapet skal vise resultat for året, og balansen skal gi oversikt 
over midler (eiendeler) og eventuell gjeld. Utestående kan skrives inn som 
fordringer.  

           Det ble presisert at regnskapene må føres i henhold til mal fra kasserer.    
           Videre at man etterser at årstall er korrekt og at underskrifter og eventuelle  
           noter er på plass.  Selskapet kasserer er tilgjengelig for assistanse.  

 
  
4. Behandling av selskapets årsberetning for 2013   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2013/2014 på totalt 1911 
personlige medlemmer, en liten nedgang fra forrige årsskifte.  
Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 
Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 
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a) Spørrespalten: En gruppe bestående av medlemmer fra faggruppene tar 
seg nå av oppgaven med å besvare spørsmål. Øyvind Mikkelsen er 
hovedstyrets representant i denne gruppen. 
 
b) Yaras Birkelandpris i kjemi og fysikk gikk i 2013 til Jonathan Marc  
Polfus, UiO. 
 
c)  PCCP: Einar Uggerud er oppnevnt av NKS som ny medlem i 
eierskapsstyret, etter Kenneth Ruud.  
 
d)  Kjemiolympiaden: En av de norske deltagerne, Xiotian Li fra Berg vgs, 
tok sølvmedalje i finalen som i 2013 fant sted i Moskva.     
 
Årsberetningen ble godkjent.  

 
5. Status for Landsmøte i Kjemi  2014.            

Nils Arne Jentoft orienterte om status på forberedelsene til årets Landsmøte 
som vil foregå dagene 29. og 30. oktober, parallelt med Lab2014 på Norges 
Varemesse på Lillestrøm.  Norske Laboratorieleverandørers Forening 
(NLF), som nå har byttet navn til Lab Norge, og Norges Varemesse tilbyr 
NKS de samme betingelser som tidligere. Alle faggruppene, med unntak av 
faggruppe for katalyse og faggruppe for kjemometri stiller med eget faglig 
program. Hovedstyret har ansvar for plenardel, som denne gang vil bestå av 
Guldberg/Waage-foredrag ved årets vinner av medaljen, Signe Kjelstrup. 
Årets Industry Lecture vil være det andre plenarforedraget. I tillegg vil det 
også finne sted en ny begivenhet, nemlig utdeling av en nyinnstiftet pris for 
yngre forskere, i regi av Lab Norge. NKS har representant i komiteen for 
prisen, og innstilte kandidater vil holde et kortere foredrag. Det gjenstår å 
avklare alle detaljer, da flere instanser samarbeider om dette.      

  
 
6. Fremtiden for bladet Kjemi. 
           Redaktør Lars Ole Ørjasæter orienterte om status angående utgivelsen av  
           medlemsbladet. Det utkommer med et opplag på knapt 3000, og kommer nå  
           6 ganger i året. Utgiver er Media Oslo som eies av NKS og Tekna.       
           Portoutgifter ved utsending av bladet har steget kraftig de  
           senere år, og utgjør nå ca kr 130 000,- pr år. NKS dekker disse utgiftene. Et  
           problem er svikt i annonseinntekter, noe som behøves for avlønning av  
           redaksjonen. Den faglige stofftilgangen synes derimot tilfredsstillende.  
           Det er enighet om at NKS må ha et medlemsblad også i fremtiden, men  
           Rådet diskuterte ulike scenarier for hvordan dette kan drives videre. En  
           web-løsning er nærliggende å tenke seg. En slik løsning vil kunne frigi de  
           økonomiske ressursene som nå går til porto. Man må også være villig fra  



 4 

          NKS å kompensere for bortfall av annonseinntekter. En økning av  
          medlemskontingenten på ca kr 100,- i året kan da bli nødvendig.  Videre må  
          det etter  hvert velges mellom ulike formater på en nettavis (pdf eller html).  
          En overgangsperiode der bladet kommer både i papirformat og på nett kan  
          bli  aktuelt. Skal en nettutgave være åpent tilgjengelig eller  
          passordbeskyttet?  Tidsramme må avklares.  
          Hovedstyret får nå i oppdrag å arbeide videre med disse ideene i samarbeid  
          med redaktøren. 
          Det ble også ytret ønske om digitalisering av hele bladet, fra sin  
          spede begynnelse i 1904 da det het «Pharmacia Tidskrift for Kjemi og  
          Pharmaci» fram til 1920. Et slikt prosjekt må i så fall finansieres, og  
          initiativtageren Bjørn Pedersen fikk i oppdrag å bringe kostnader på det  
          rene. Også dette må diskuteres videre i hovedstyret.  
            
 
 
7         Behandling av selskapets regnskap for 2013 

Regnskapene ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. NKS’ regnskap  
viser et resultat på kr. pluss 140 189,-, mot budsjettert underskudd på kr  
18 000,-. Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært god gjennom året.  

  
Regnskapet for NKS og for Stiftelsen Norsk Kjemisk selskaps Fond ble  
godkjent.  

 
 
8. Budsjettforslag 2014  

Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 
utgiftsramme på kr. 891 000,-. Inntektene er anslått til kr. 948 000,-, delvis 
basert på regnskapstallene for 2013. Dette gir et budsjettert overskudd på kr 
57 000,- 
 
Budsjettforslaget ble godkjent.   

 
 
9. Forslag om navneendring for NKS’ faggruppe for ernæring og  
           næringsmiddelteknologi (FENT.)  

Faggruppen ber om at navnet endres til NKS’ faggruppe for matkjemi.  
Med forslaget fulgte også et forlag til nødvendige endringer i faggruppens 
vedtekter. 
Rådet sluttet seg enstemmig til forslagene, som så er vedtatt.       
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10. Hovedstyrets planer for virksomheten i 2014 
Presidenten gikk gjennom planene for året 2014. Planlegging av Landsmøte 
i Kjemi 2014 er i rute - se ovenfor.   
Massevirkningsloven: Stort arrangement den 11. mars er gjennomført. 
Ellers vil det bli skolerettede aktiviteter – det er stor interesse rundt om i 
landet hva gjelder undervisningspakker. Det vil også bli et arrangement på 
Norsk Teknisk Museum i november.  
Ellers:  
• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2014 av John Vedde, 
Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 
hovedstyre.  
 
• Tekna: Støtter utgivelsen av Kjemi økonomisk ved å annonsere jevnlig i 
bladet. Hovedstyret har vært representert på Teknas faglige årsmøte i 
februar.                                                      
 
• EuCheMS: Hovedstyret vil være representert på EuCheMS’ 
generalforsamling til høsten. 
 

 Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 
 
 
11. Valg  
På valg til hovedstyret var fire styremedlemmer og ett varamedlem til hovedstyret.   
            
Hovedstyret 2013: 
 

President:  Kenneth Ruud Nord-Norge avd.      Går ut   
Visepresident: Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.   Gjenvalg           
Styremedlemmer: Hans H. Øvrebø  Østfold avd.    Går ut 

  Stig Valdersnes     Bergen avd.            Gjenvalg 
    Gro Johnsen    Rogaland avd. Ikke på valg 

 
Varamedlemmer: Hege Karlsen  Oslo avd.         På valg til hs 

    Stein Helleborg Grenland avd. Ikke på valg  
 

Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS Ikke på valg 
    Kristin Misund Borregaard  Ikke på valg 

 
Kenneth Ruud og Hans Henrik Øvrebø hadde meddelt valgkomiteen om at de nå 
ønsket å trekke seg fra hovedstyret. 
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Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Kristin Misund og Harald Walderhaug) la fram 
følgende forslag:   

Nye styremedlemmer:        Øyvind Mikkelsen    Trondhjem avd.   2 år 
               Stig Valdersnes        Bergen avd.   2 år 
                                             Hege Karlsen Oslo  avd.     2 år 
     Jørn H. Hansen Nord-Norge avd.  2 år 
          

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteens forslag til nytt varamedlem: 
                  Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.  2 år 
           
       
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
President: Valgkomiteens for slag:   Øyvind Mikkelsen     2 år 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vise-president: Valgkomiteens forslag:      Gro Johnsen    1 år 
  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
 
 
 
Hovedstyrets sammensetning i 2014 blir dermed:  
 
President:  Øyvind Mikkelsen         Trondhjem avd. (2 år, 2014)  
Visepresident: Gro Johnsen   Rogaland avd.        (1 år, 2014) 
Styremedlemmer: Stig Valdersnes      Bergen avd.   (2 år, 2014) 

 Hege Karlsen   Oslo  avd.          (2 år, 2014) 
   Jørn H. Hansen  Nord-Norge avd.      (2 år, 2014)  
 
Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.      (2 år, 2014) 
   Stein Helleborg  Grenland avd. (2 år, 2013) 
 
Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust  Synthetica   (2 år, 2013) 
   Kristin Misund  Borregaard  (2 år, 2013) 
 
 
Harald Walderhaug, referent. 


