
 
 

                  Norsk Kjemisk Selskap 
      
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2005 

 
Rådsmøtet ble avholdt i Videnskaps-Akademiets møtelokale fredag 8. april 
Det startet kl 10.20 og var slutt kl 15.30. 
 
Følgende deltok på møtet: 
Rådsmedlemmer: 
Rune Rødbotten (Østfold-avd.). Rolf Vogt og Ellen Brevik (Oslo-avd.). Lars Øi og Reidun B. 
Eriksen (Grenland-avd.). Kåre Jørgensen og Tor Hemmingsen (Rogaland-avd.). Stig 
Valdersnes og Jorun Sletten (Bergen-avd.). Øyvind Mikkelsen og Trond Karlsen (Trondheim-
avd.). Annette Bayer (Nord-Norge-avd.) 
Elin Gjengedal (analytisk faggr.). Terje Sørhaug (fent). Anja Olafsen (katalyse). Frank  
Westad (kjemometri). Harald Walderhaug(makro/kolloid). Lise-L. Gundersen og Marcel 
Sandberg (org.). Bjørn Pedersen (kjemiens historie). 
Fra hovedstyret møtte: 
Nina Aas (president), Finn Myhren (visepresident), Solveig Flock og Morten Moe 
(styremedlemmer). Åse Raknes og Hans H. Øvrebø (vararepresentanter). Berit Fjærtoft 
(kasserer) og Tore Benneche (generalsekretær).  
Andre: 
Nils A. Jentoft (tidligere president). 
  
 
RÅDSMØTET: 
 
1. Registrering og presentasjon av Rådsmedlemmene.  

Etter at presidenten hadde ønsket deltakerne velkommen, presenterte 
 Rådsmedlemmene seg. Agder avd. hadde ingen representant til stede. 
 
2. Valg av ordstyrer og referent 

Nils A. Jentoft ble valgt til ordstyrer og Tore Benneche ble valgt til referent.  
 
3. Avdelingenes og faggruppenes årsberetning og regnskap for 2004 

Årsberetningene fra avdelingene og faggruppene dokumenterte en god aktivitet. 
De fleste lokalavdelingene hadde rundt 6 medlemsmøter i året. Oppslutningen om 
disse arrangementene er imidlertid lav: fra 10 - 20 % av medlemsmassen deltar. 
Arrangering av medlemsmøtet tidlig på ettermiddagen f. eks. 17 kan være en mulighet 
for å flere deltagere på møtene. Økonomien i lokalavdelingene synes å være 
tilfredsstillende. 
Faggruppene dokumenterte en meget god aktivitet: mange møter og flere møter med 
internasjonale foredragsholdere. Fent har hatt problemer med å synliggjøre seg i 
fagmiljøet etter at Norsk Næringsmiddelforum ble nedlagt. Fent vil prøve å orientere 

 



seg etter nye samarbeidspartnere og opprette et nettsted for næringsmiddelkjemi.  
Økonomien i faggruppene er stort sett meget god.   
   
Årsrapporter og regnskap fra avdelingene ble godkjent og styrene gitt ansvarsfrihet. 

 
4. Behandling av selskapets årsberetning for 2004. 

Medlemstallet i selskapet ser ut til holde seg rundt 2100. Det er fortsatt en del 
medlemmer som “glemmer” å betale kontingent. I 2004 var det 14% som ikke betalte. 
Dette er imidlertid en forbedring fra forrige år da det var 21% som ikke betalte. De som 
ikke har betalt kontingent i 2003 og 2004 vil bli strøket av medlemsregisteret dersom de 
ikke betaler ved ordinær kontingentinnkreving i 2005. 
  
a) Bokutgivelse av Cutting Edge Chemistry.  
Nils A. Jentoft orienterte.  Av 360 videregående skoler har 34 svart på en 
spørreundersøkelse om de artiklene i Kjemi som er en oversettelse av Cutting Edge 
Chemistry. Tilbakemeldingene var meget positive. For en bokutgivelse har RSC 
bekreftet at: all tekst kan fritt benyttes og alle illustrasjoner uten påført rettighetshaver 
eller som RSC har rettighetene til, kan brukes. Et regnestykke for ulike opplag ble 
presentert: 

 
2000 eksemplarer: selges 500 bøker, er kostnaden for NKS 54 000 kr 

   selges 770 bøker, er kostnaden for NKS 0 kr 
3000 eksemplarer: selges 500 bøker, er kostnaden for NKS 89 000 kr 

   selges 945 bøker, er kostnaden for NKS 0 kr 
   

b) NKS-TEKNA samarbeid 
Utkastet til intensjonsavtale mellom NKS og TEKNA ble godkjent uten endringer. 
 
c) NKS internettsider 
Avdelingsingeniør John Vedde, kjemisk inst., UiO, har overtatt oppgradering og drift 
av NKS sine internettsider. Han kan kontaktes hvis medlemmene har spørsmål i 
forbindelse med internettsidene og medlemsregisteret. 
 
d) NKS profilering 
Hans H. Øvrebø la fram et utkast til informasjonsbrosjyre om NKS. Denne brosjyren 
er myntet på medlemsbedriftene i NKS. Komiteen ønsker innspill fra medlemmene om 
utkastet.   
 
e) NKS medlemsbok 
Finn Myhren orienterte. Medlemsboken vil bli oppgradert, men i første omgang bare i 
en internettversjon. Når dette arbeidet er gjort, vil man ta stilling til om en papirversjon 
skal trykkes. 
 
f) Landsmøtet i Kjemi 2004 
Nils A. Jentoft summerte opp Landsmøtet i Kjemi 2004. Det har stort sett vært positive 
kommentar fra alle hold. Faggruppe for analyse og faggruppe for makro- og 
kolloidkjemi stilte seg positive til et nytt Landsmøte i Kjemi, mens faggruppe for 
katalyse og Fent følte at saken måtte diskuteres mer internt i faggruppen før man 



kunne si noe om saken. Faggruppe for kjemometri så for seg et samarbeid med 
analysefaggruppen. Faggruppe for organisk kjemi har et høstmøte som fungerer 
relativt godt, slik at de stiller seg relativt nøytrale til et nytt Landsmøte. Hvis de skal 
delta i et nytt Landsmøte, må i et hvert fall fellesdelen forbedres slik at det blir mer 
attraktivt for organikere å delta over to dager.  
NKS vil sende ut et forslag til faggruppene ang. Landsmøtet 2007. 
 
Årsberetningen ble tatt til etterretning og enstemmig vedtatt.  

 
5.         IUPAC – status etter omorganiseringen 

IUPAC-president Leiv Sydnes orienterte om IUPAC. NKS fikk kreditt for god aktivitet 
ovenfor IUPAC, men presidenten så gjerne at det kom forslag om IUPAC-priser til 
unge norske forskere. Så langt har Norge ikke sendt inn et eneste bidrag til IUPAC-
prisen for unge forskere. 
 

6.         Behandling av selskapets regnskap for 2004 
Regnskapet ble godkjent uten innvendinger og styret ble gitt ansvarsfrihet. 

 
7.        Hovestyrets planer for virksomheten i 2005 

NKS bør ta kontakt med lignende foreninger for mulig samarbeid om rekruttering til 
naturfagene. 
De pedagogiske høyskolene bør kontaktes for om mulig å få mer kjemikunnskap til 
vordende lærere.  
Se forøvrig under punkt 4. 

 
8. Fastsettelse av kontingenter for 2006. 
            Forslag 1, fremmet av hovedstyret: 

Personlige medl.: kr 300,-; studenter: kr 150,-; pensjonister (>67 år): 150,-; bedrifter:        
kr. 2.000,- og konsern: kr 10.000,- 
Forslag 2, fremmet av Oslo avd.: 
Personlige medl.: kr 300,-; studenter: kr 50,-; pensjonister (>67 år): 150,-; bedrifter:        
kr. 2.000,- og konsern: kr 10.000,- 
 
Forslag 2 fikk 17 stemmer, forslag 1 fikk 3 stemmer. Ingen avsto fra å stemme. 

 
9.        Budsjettforlag for 2005 
           Kassereren presenterte hovedstyrets forslag. Budsjettet har en utgiftsramme  
           på 655.000,-. Overføringer til faggrupper ble økt med 30.000,-. Inntektene  
           fra kontingenter er oppjustert i henhold til Rådsmøtevedtaket fra 375.000,-  
 til 390.000,-. Dette gir et underskudd på 179.000,-. Det er ikke ønskelig  
 at budsjettet har et så stort underskudd, derfor oppfordres  
 lokalavdelingene og faggruppene til å se hva de kan gjøre for å redusere  
 underskuddet. 
 
 Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
             
10. Valg. 



På valg til hovedstyret var visepresident Finn Myhren og styremedlem Hans-R. 
Bjørsvik. På valg til Rådsmøtet var to bedriftsrepresentanter. 

   
Hovedstyret og bedriftsrepresentanter i 2004: 
 
President:  Nina Aas  Trondheim avd Ikke på valg 
Visepresident:  Finn Myhren  Grenland avd  På valg 
Styremedlemmer: Solveig Flock  Oslo avd.  Ikke på valg 

    Morten Moe  Nord-Norge  Ikke på valg 
Hans-R. Bjørsvik Bergen avd.  På valg 

Varamedlemmer: Åse Raknes  Oslo avd.  Ikke på valg 
    Hans H. Øvrebø Østfold avd.  Ikke på valg 
 

Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust Synthetica AS  På valg 
    Willy Skoglund Instrumentteknikk  På valg 

 
Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Hege Karlsen og Tore Benneche) la fram følgende 
forslag: 
 
Visepresident:  Finn Myhren  Grenland avd  2 år 
Styremedlemmer: Tor Hemmingsen Rogaland avd  2 år 

 
Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust Synthetica AS  2 år 

    Hege Karlsen  GE Healthcare  2 år 
 
 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Hovedstyrets sammensetning i 2005 blir dermed: 
 

 President:   Nina Aas, Trondhjem-avd. (2 år, 2004) 
 Visepresident:  Finn Myhren, Grenland-avd. (2 år, 2005) 
 Styremedlemmer:  Tor Hemmingsen, Rogaland avd. (2 år, 2005) 
    Solveig Flock, Oslo-avd. (2 år, 2004) 
    Morten Moe, Nord-Norge-avd. (2 år, 2004) 
 Varamedlemmer: Åse Raknes, Oslo-avd. (2 år, 2004) 
    Hans H. Øvrebø, Østfold-avd. (2 år, 2004) 

Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust, Synthetica AS (2 år, 2005) 
    Hege Karlsen, GE Healthcare (2 år, 2005) 
 
11. Valg av styre til Norsk Kjemisk Selskaps Fond. 
 Nina Aas ble valg som styrer til fondet med Tore Benneche som varamedlem. 
 
12.  Ansettelse av revisor. 
 Tore H. Bjørnerud, som i mange år har vært selskapets revisor, ble foreslått.  
 Rådsmøtet vedtok enstemming å engasjere Bjørnerud som revisor. 
 



 
 

Tore Benneche 
(referent) 

 


