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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2016 

 
Rådsmøtet ble avholdt i Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 15. april. 
Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 15.00.   

 
Rådsmedlemmer: 
For lokalavdelingene: 
Espen Harbitz og Marte Sofie Holmsen (Oslo avd.), Mariann Høyland (Grenland 
avd.), Magne Sydnes (Rogaland avd.), Inger Høstmark og Audun Drageset 
(Bergen avd.), Karina Mathisen og Odd Reidar Gautun (Trondhjem avd.), Magnus 
Ringholm (Nord-Norge avd.).  
For faggruppene: 
Siv Hjorth Dundas og Torild Wickstrøm (faggruppe for analytisk kjemi), Stian 
Svelle (faggruppe for katalyse), Trond Vidar Hansen (faggruppe for organisk 
kjemi), Per-Olof Åstrand (faggruppe for kvantekjemi og modellering), Bjørn 
Pedersen (faggruppe for kjemiens historie), May Britt Stjerna (faggruppe for 
kjemiundervisning), Magnus Sørby (faggruppe for uorganisk- og materialkjemi),  
Grete Modahl, (faggruppe for makromolekyl – og kolloidkjemi).  
For hovedstyret møtte:  
Øyvind Mikkelsen (president), Gro Johnsen (visepresident), Stig Valdersnes, Hege 
Karlsen og Jørn Hansen (styremedlemmer), Hans-Jacob Skarpeid og Stein 
Helleborg (vararepresentanter), Finn K. Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug 
(generalsekretær). 
Bedriftsrepresentanter: Nils Arne Jentoft (Dynea) og Heidi Johnsen (Sintef). 
Andre: 
Kenneth Ruud (tidligere president). 
David Cole-Hamilton (EuCheMS’ president) til sak 5. 
 
Faggruppene Kjemometri og Matkjemi var ikke representert denne gang.  
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Rådsmøtet  
 
1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2016      

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

Kenneth Ruud 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 2015  

 
a) Avdelingene: Antall medlemsmøter gjennomgående 3 - 5 i året,          
bl.a. bedriftsbesøk.  Nord-Norge avd gjennomførte 6 medlemsmøter i 2015.   
Østfold avdeling ble oppfordret til å forsøke å rekruttere yngre medlemmer 
blant studentene på høyskolen. For Rogaland avdelings område har UIS en 
Lektor II-ordning der 2. og 3.-klasser fra videregående skole inviteres til 
kjemiaktiviteter. Dette for å øke interessen for faget hos de aller yngste, og 
forhåpningsvis også rekrutteringen av yngre medlemmer til NKS. Bergen 
avd har et samarbeide med fagutvalget ved Kjemisk institutt, UiB, 
angående felles arrangementer og rekruttering. I avdelingens fond er 
betingelsene nå endret slik at det kan søkes om større beløp enn tidligere. 
Trondhjems avdeling har fått registrering i Brønnøysundregistrene, og er nå 
godkjent som ideell organisasjon. Nord-Norge avdeling deler hvert annet år 
ut Hordvikprisen (på kr 4000,-) til en student eller stipendiat som har 
utmerket seg ved å ha bidratt til å øke interessen for kjemi.  2015 års 
Hasselforeleser, Peter Seeberger, holdt også sin forelesning i Bergen, 
Trondheim og Tromsø, og disse møtene var spesielt godt besøkte. 
Et forslag ble fremmet på møtet av Bjørn Pedersen og Kenneth Ruud, og 
det gikk ut på at alle foredrag i lokalavdelingene blir referert i Kjemi, noe 
lokalstyrene, som arrangører, bør sørge for.             
 

           b) Faggruppene: Viser gjennomgående god aktivitet. Faggruppe for    
           analytisk kjemi har opprettet egen Facebook-side. Faggruppen arrangerte  
           også et massespektrometrimøte på Svalbard med internasjonal deltagelse.  
           Faggruppe for organisk kjemi arrangerte det 30. vintermøtet i rekken, og  
           tradisjonen tro sitt høstmøte i Oslo, med henholdsvis ca. 110 og 50  
           deltagere. Faggruppe for katalyse deler ut en pris til beste  
           doktogradsarbeide innen sitt fagområde, og melder om at man nå forsøker å  
           få i gang ordningen igjen, etter at den har ligget nede en tid. Faggruppe for  
           kjemiundervisning arrangerte i samarbeide med skolelaboratoriet ved  
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           NTNU nordisk lærerkonferanse i Trondheim i desember med 160 deltagere  
           fra hele Norden.  Bjørn Pedersen, leder for faggruppe for kjemiens historie,  
           presenterte en ny bok om organisk kjemi i Norge rundt år 1830. Boken er  
           skrevet av Ragnar Bye, Bjørn Pedersen og Berit S. Paulsen, alle UiO, og er  
           å få kjøpt for kr 100,-. 

Under gjennomgangen av årsrapporter og regnskap for avdelingene og 
faggruppene ble det påpekt noen mangler. Delvis kommer noen av 
regnskapene på trykk uten signaturer. Dette kan skyldes at materialet ikke 
leveres helt, men stykkevis og delt. Generalsekretæren oppfordrer alle til å 
levere årsrapport og regnskap komplett. Signaturer er enklest å få med ved 
å levere en pdf-versjon av korrekt utfylt regnskapsmal. Dette blir det 
minnet om ved neste korsvei. En annen påpekning gjaldt konti som er 
tomme. Disse behøves det ikke å redegjøres for i regnskapet. 
 
Regnskapet for Østfold avdeling og Årsrapport for faggruppe for 
kvantekjemi og modellering ble delt ut på møtet.  
 
Flere detaljer angående lokalavdelingenes og faggruppenes virksomheter i 
2015 er å finne i Årsrapporten. 
 
Med kommentarene ovenfor ble årsrapporter og regnskap for avdelingene 
og faggruppene godkjent.        
 
 

           
4. Behandling av selskapets årsberetning for 2015   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2015/2016 på totalt 1747 
personlige medlemmer, en viss nedgang fra forrige årsskifte.  
Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 
Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 
 
a) Digitalisering av bladet Kjemi. Hovedstyret ønsker at så mange av våre 
medlemmer som mulig gir beskjed om at de ønsker bladet kun på 
elektronisk form. Påminnelse vil bli sendt ut parallelt med utsending av nytt 
nummer av bladet.  
 
b) Nordisk presidentmøte. Dette ble avviklet i Longyearbyen på Svalbard 
dagene 15. – 17. mai. Av ideene derfra kan nevnes det Nordiske 
nyhetsbrevet, Chemical Societies of Fennoscandia Newsletter. Dette stod 
på trykk i siste nummer av Kjemi i 2015. Reportasje fra møtet er også å 
finne i dette nummeret av Kjemi. Et referat fra møtet finnes på vår 
hjemmeside.  
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c) Yaras Birkelandpris i kjemi og fysikk. Denne gikk i 2015 til Dr. Pei 
Cheng Chua for hennes avhandling «Studies on New Classes of Low 
Dosage Hydrate Inhibitors», avlagt ved Universitetet i Stavanger i 2013. 
Prisen på kr 100 000,- ble mottatt ved en høytidelig seremoni i Det Norske 
Videnskaps-Akademi den 24. september. 
 
Årsberetningen ble så godkjent.  

 
5.  EuCheMS  (European Association for Chemical and Molecular Sciences). 
  Dette er unionen av europeiske kjemiske selskaper, inklusive NKS, og  
            EuCheMS’ president David Cole-Hamilton (prof. em. ved St. Andrews  
            University, Skottland) var invitert til å gi et foredrag over temaet «Hva  

      er/gjør EuCheMS, og hva er planene for videre utvikling av    
      organisasjonen?».  EuCheMS er tuftet på det som tidligere het FECS  

  (Federation of European Chemical Societies, grunnlagt i 1970), men endret  
  akronym og organisering til EuCheMS rundt 2003. Sekretariatsfunksjonen  
  ble noen år ivaretatt av Royal Society i London, men er i dag forankret i  
  Brussel og teller tre ansatte. EuCheMS består nå av 42 større og mindre  
  medlemsorganisasjoner fra 32 land, med rundt 160 000 medlemmer totalt.   
  Av disse er det rundt 32 000 studenter. Et hovedformål med organisasjonen  
  er, for å sitere fra presentasjonen:  
  
 1) Placing chemistry at the heart of policy and planning in Europe 

 
     2) Increasing the visibility of chemistry at the European level by speaking   
     with a single independent voice 
 
     3) Creating European “corporate identity” among the chemical societies 
 
     4) Presenting chemistry as an essential and indispensible provider of   
     solutions to global challenges to European and international organizations 
 
     5) Advising the European Institutions 
 
     6)  Running the very best general and subject specific chemical conferences  
     in Europe 
 
     Noe av dette er kanskje litt ullent, men for å ta det punktvis: 1) og til dels  
     2), 4) og 5) går ut på å drive politisk påvirkning – ikke minst i  
     Brussel. Derfor er selve sekretariatet forankret der. Punktene 3) og 6) angår   
     EuCheMS som sådan, som er et felles møtested for europeiske (inklusive  

 Tyrkias og Israels) kjemiske selskaper og relaterte organisasjoner, og man    
 arrangerer hvert annet år de store europeiske kjemikonferansene. Den 6. i    
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  rekken går i år av stabelen i Sevilla i september.  EuCheMS er dessuten delt  
  inn i totalt 17 faggrupper (Divisions og Working Parties), og i tillegg er  
  EYCN (European Young Chemists’ Network) assosiert medlem til  
  EuCheMS. NKS har oppnevnte representanter i totalt 10 av disse  
  faggruppene.  De organiserer også egne møter, og to er for tiden planlagt  
  holdt i Norge. Det gjelder ICCE 2017 (Div of Chemistry and the  
  Environment),  og et møte under Working Party of the History of  
  Chemistry.  EuCheMS gir ut et antall nyhetsbrev under året, og disse er  
  bl.a. tilgjengelige fra link på NKS’ hjemmesider. I tillegg utgis en årbok –  
  tilgjengelig fra EuCheMS’ hjemmesider.  Ellers planlegger man sentralt i  
  EuCheMS (sekretariat og hovedstyre «Executive Board») for nærmere  
  samarbeide over Atlanteren, med bl.a. ACS, om ikke minst et enda større  
  perspektiv innen bl.a. den store (europeiske) kjemikonferansen, nevnt  
  ovenfor.      
                  

 
 
6. Behandling av selskapets regnskap for 2015 

Regnskapene ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. NKS’ regnskap  
viser et resultat på minus kr.126 309,-, mot budsjettert underskudd på kr  
131 000,-. Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært under kontroll  
gjennom året.  

  
           Regnskapet for NKS ble godkjent.  

 
Regnskapet for Stiftelsen Norsk Kjemisk selskaps Fond ble også  
gjennomgått og godkjent uten kommentarer. 

 
 
 
7. Budsjettforslag 2016  

Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 
utgiftsramme på kr. 886 000,-. Inntektene er anslått til kr. 855 000,-, delvis 
basert på regnskapstallene for 2015. Dette gir et budsjettert 
underskuddskudd på kr 31 000,-. 
 
Budsjettforslaget ble godkjent.     
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8. Forslag om å fjerne «100-års-regelen».  
            Hovedstyret fremmet forslag om endring av paragraf 10, punkt 4, i NKS’  
            vedtekter: «Når  summen av et medlems alder og sammenhengende medlemstid  
            er minst 100 år, fritas medlemmet for kontingent.»                                               
            Forslaget gikk ut på at dette punktet i paragraf 10, strykes. Videre at  
            bestemmelsen om å fjerne punktet ikke vil gis tilbakevirkende kraft, men vil  
            begynne å gjelde fra den 15. april 2016.  
             
            Forslaget fikk enstemmig tilslutning etter en kortere diskusjon. 
 
            Punkt 4 i paragraf 10 vil bli erstattet av et nytt punkt 4 i denne paragrafen der det  
            står at medlemmer over 67 år betaler halv kontingent. Dette er en bestemmelse  
            som ble fattet av Rådet i 2005 og er praktisert siden da, men ved en glipp ikke  
            formelt skrevet inn i NKS’ vedtekter.  
 
 
 
9. Hovedstyrets planer for 2016.  

Presidenten gikk gjennom planene for året 2016. Disse inkluderer:  
 
• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2016 av John Vedde, 
Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 
hovedstyre.  
Synligheten av skjemaet for innmelding av nye medlemmer ble etterlyst på 
møtet. Dessuten kom det oppfordring fra Rådet om at det bør foreligge også 
i engelsk versjon.  
    
• Rekruttering: Høsten 2016 vil det tas initiativ til en rekrutteringskampanje 
ved større universiteter og høyskoler i samarbeid med lokalavdelingene.  
Hovedstyret ser for seg å få til et samarbeid med lokale linjeforeninger (og 
interesserte kjemistudenter) ved studiestedene, slik at det kan etableres 
stands for å rekruttere nye medlemmer.                                                   
 
• EuCheMS: Hovedstyret vil være representert på generalforsamlingen i 
Sevilla i september. 
 

 • Tidsskriftet Kjemi: Hovedstyret ønsker å arbeide for at fagrelaterte  
           artikler som sendes til tidsskriftet Kjemi skal kunne gis publikasjonspoeng,  
           for å øke antallet vitenskapelige artikkelbidrag til vårt medlemsblad.   
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         • Digitalisering av lokalavdelingenes arkiver: Noen lokalavdelinger har  
            arkiver som kan være av historisk interesse. Hovedstyret ønsker å kartlegge  
           hva som finnes av arkivmateriale i lokalavdelingene, og vurdere mulighet  
           for digitalisering av dette materialet.        

     
 
Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 

 
 
 
10. Valg  
På valg til hovedstyret var fire styremedlemmer, to varamedlemmer til hovedstyret  
samt presidentvervet.   
            
Hovedstyret 2015: 
 

President:  Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.        Gjenvalg   
Visepresident: Gro Johnsen    Rogaland avd.   Ikke på valg           
Styremedlemmer: Jørn Hansen    Nord-Norge avd.   Gjenvalg 

  Stig Valdersnes     Bergen avd.            Går ut 
    Hege Karlsen    Oslo avd.            Gjenvalg 

 
Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid    Oslo avd.         Gjenvalg 

Stein Helleborg      Grenland avd. Valg til  hovedstyret  
 

Bedriftsrepr.:  Nils Arne Jentoft Dynea    Ikke på valg 
    Heidi Johnsen Sintef   Ikke på valg 

 
 
 
 
Valgkomiteen (Nils Arne Jentoft, Heidi Johnsen og Harald Walderhaug) la fram 
følgende forslag:   

 
Nye styremedlemmer:        Øyvind Mikkelsen       Trondhjem avd.   2 år 
               Jørn Hansen     Nord-Norge avd.    2 år 
    Hege Karlsen     Oslo avd.   2 år 
    Stein Helleborg    Grenland avd.  2 år   

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Valgkomiteens forslag til nye varamedlemmer: 
            Hans-Jacob Skarpeid   Oslo avd.  2 år 
            Camilla Løhre   Bergen avd.  2 år  
       
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
President: Valgkomiteens for slag:  Øyvind Mikkelsen   Trondhjem avd.  2 år 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Hovedstyrets sammensetning i 2016 blir dermed:  
 
President:  Øyvind Mikkelsen         Trondhjem avd. (2 år, 2016)  
Visepresident: Gro Johnsen   Rogaland avd.        (2 år, 2015) 
Styremedlemmer: Stein Helleborg      Grenland avd.  (2 år, 2016) 

 Hege Karlsen   Oslo  avd.          (2 år, 2016) 
   Jørn H. Hansen  Nord-Norge avd.      (2 år, 2016)  
 
Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.      (2 år, 2016) 
   Camilla Løhre  Bergen avd.            (2 år, 2016) 
 
Bedriftsrepresent.: Nils Arne Jentoft  Dynea   (2 år, 2015) 
   Heidi Johnsen  Sintef   (2 år, 2015) 
 
 
 
 
 
Harald Walderhaug, referent. 


