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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2006 

 
Rådsmøtet ble avholdt i Videnskaps-Akademiets møtelokale fredag den 31. mars. 
Det startet kl 10.15 og var slutt ca 15.45.   

 
Følgende deltok på møtet :  
Rådsmedlemmer : 
Rune Rødbotten (Østfold avd.), Hege Karlsen (Oslo avd. og bedriftsrepresentant), 
Elin Kristiansen og Svein Ingar Semb (Grenland avd.), Åge R. Storm (Agder 
avd.), Admira Cavcic (Rogaland avd.), Bjarte Holmelid og Jorunn Sletten (Bergen 
avd.), Øyvind Mikkelsen og Heidi Johnsen (Trondheim avd.), Ellen Riise (Nord-
Norge avd.). 
Elin Gjengedal og Torunn Berg (faggruppe for analytisk kjemi), Torbjørn Gjervan 
(faggruppe for katalyse), Gisle Øye (faggruppe for makromolekyl-og 
kolloidkjemi), Lise-Lotte Gundersen og Kåre B. Jørgensen (faggruppe for 
organisk kjemi), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens historie). 
Fra hovedstyret møtte : 
Nina Aas (president), Finn Myhren (visepresident), Solveig Flock, Morten Moe og 
Tor Hemmingsen (styremedlemmer), Åse Raknes og Hans H. Øvrebø 
(vararepresentanter), Berit Fjærtoft (kasserer) og Harald Walderhaug 
(generalsekretær). 
Andre : 
Nils Arne Jentoft (tidligere president). 
 
Rolf Vogt og Tore Hansen (Oslo avd.), Inger R. Aukrust (bedr.-repr.), Faggruppe 
for kjemometri og faggruppe for ernæring (FENT) hadde meldt forfall. 
 
 
Rådsmøtet 
 
1. Registrering og presentasjon av Rådsmedlemmene.       

Presidenten ønsket deltakerne velkommen. Presentasjon ble gjort som siste 
punkt før lunsj.  
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2. Valg av ordstyrer og referent. 
Nils Arne Jentoft ble valgt til ordstyrer og Harald Walderhaug ble valgt til 
referent. 

 
3. Avdelingenes og faggruppenes årsberetning og regnskap for 2005 

Årsberetningene fra avdelingene og faggruppene dokumenterte stort sett 
god aktivitet. Unntakene er Agder (la fram årsberetning og regnskap på 
møtet) og FENT (se under).  
Oppslutningen om lokalavdelingenes arrangementer varierer. Oslo-
avdelingen sliter litt med oppmøtet – endring av tidspunkt kan være noe å 
vurdere. Økonomien i lokalavdelingene synes å være tilfredsstillende. 
Faggruppene med unntak av FENT dokumenterte gjennomgående god 
aktivitet bl.a. arrangement av internasjonal konferanse (faggruppe for 
makromolekyl- og kolloidkjemi). Økonomien i faggruppene er stort sett 
meget god. 
 
Årsrapporter og regnskap fra avdelingene og faggruppene ble tatt til 
etterretning. 

 
 
4. ”Realfag, naturligvis”, foredrag ved Torstein Pedersen, NFR. 
 En oppsummering finnes på slutten av dokumentet. 
 
 
5. Behandling av selskapets årsberetning for 2005. 

Medlemstallet i selskapet er ved årsskiftet 2005/2006 på totalt 1940 etter 
siste gjennomgang av medlemsregisteret. De som ikke har betalt kontingent 
i 2004 og 2005 vil automatisk bli strøket av medlemsregisteret hvis de ikke 
betaler ved ordinær kontingentinnkreving i 2006. 
 
a)  Bokutgivelse av Cutting Edge Chemistry, eller Grensesprengende 
Kjemi, som den norske utgaven heter. Nils Arne Jentoft orienterte om 
salgsprosessen. 3000 eks ankom Kjemisk institutt, UiO, i desember 2005. 
Bøkene er nå lagret i påvente av salg. Pr utgangen av mars 2006 er ca 
halvparten solgt, derav noe gitt bort. Hver videregående skole i landet har 
fått ett eks hver. Likeså har oversetterne og sponsorene fått ett eks hver. Pga 
sponsorinntekter går salget regnskapsmessig i pluss fra første solgte bok. 
Utsendelse foregår ved dugnader på Kjemisk institutt, UiO. Bøkene selges 
for kr. 100,- pr stykk. Porto kommer i tillegg (kr 50,-). Salgsvirksomheten 
drives av en gruppe under ledelse av Jentoft. Regnskapet vil inngå i 
selskapets regnskap som en egen post. 
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b)  NKS internettsider. Avdelingsingeniør John Vedde, Kjemisk institutt, 
UiO, drifter NKS’ internettsider. Han kan kontaktes hvis medlemmene har 
spørsmål i forbindelse med internettsidene eller medlemsregisteret. 
Spørrespalten har vært en suksess, og drives videre. 
 
Årsberetningen ble tatt til etterretning og godkjent.  

 
 
6. Behandling av selskapets regnskap for 2005 

Regnskapet ble gjennomgått av Berit Fjærtoft. Nytt av året er at prosjektet 
”Grensesprengende kjemi” (se ovenfor) er kommet med som en egen post 
med egen note. Regnskapet oppviser et underskudd på kr. 181 479,-    

 mot budsjettert underskudd på kr 179 000,-. 
 
 Regnskapet ble godkjent.  
 
 
7. Budsjettforslag 2006. 

Generalsekretæren og presidenten presenterte hovedstyrets budsjettforslag. 
Det har en utgiftsramme på kr. 580 000,-. Inntektene er anslått til kr. 
636 000,-. Dette gir et budsjettert overskudd på kr 56 000,-. Selv om 
selskapet totalt har en god kapitalreserve er det ønskelig at driften går minst 
i balanse, i hvert fall over tid. 
 
Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 
8. Hovedstyrets planer for virksomheten i 2006. 

Presidenten gikk gjennom planene for året 2006.  
Hovedstyret ba Rådet om å ta en avgjørelse på om det skal trykkes opp en 
ny medlemsbok eller ikke. Rådet diskuterte fordeler og ulemper med trykt 
utgave og samlet seg til slutt rundt konklusjonen at siden nettutgaven er 
kontinuerlig oppdaterbar, er den å foretrekke i hvert fall foreløpig. Ved 
avstemning stemte 14 for dette og 2 mot. 
Konlusjon : Ingen opptrykking nå.   

 
 
 Rådet tok ellers hovedstyrets planer til etterretning. 
 
 
9. Fjorårets vedtak om kontingent for medlemmer under 26 år. 

Ifølge vedtektene skal medlemmer under 26 år betale halv kontingent. På 
fjorårets rådsmøte ble det vedtatt at medlemmer under 26 år skal betale kr. 
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50,- i kontingent (se sak 8, rådsmøtet i 2005).  Dette vedtaket er altså 
ugyldig.    
Dersom Rådet vil opprettholde dette, må det reises vedtektsendringsforslag. 
Hovedstyret fikk i oppdrag å utrede nærmere og i samråd med 
rådsmedlemmene ønskeligheten av å fremme et slikt endringsforslag, og 
eventuelt fremme et sådant for rådsmøtet i 2007.  
      

 
10. Vedtektsendingsforslag. 

Hovedstyret hadde utarbeidet et forslag til endring av ordlyden i 
vedtektenes § 6, avsnitt k. Usikkerhet rundt formuleringen av eventuelt ny 
vedtekt-tekst gjorde at hovedstyret trakk forslaget på møtet. 

 
 
11. Valg.  
 På valg til hovedstyret var ny president, styremedlem Solveig Flock, to nye 
 styremedlemmer, samt to nye varamedlemmer. 
   
Hovedstyret 2005 : 
 
President:  Nina Aas           Trondheim avd. Går av  
Visepresident: Finn Myhren  Grenland avd.   Ikke på valg 
Styremedlemmer: Solveig Flock Oslo avd.  På valg 
   Morten Moe     Nord-Norge avd. Går av 

 Tor Hemmingsen Rogaland avd. Pres.-kand 
 
Varamedlemmer: Åse Raknes  Oslo avd..  Går av  
   Hans H. Øvrebø Østfold avd       På valg til hs  
 
Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS Ikke på valg 
   Hege Karlsen  G.E. Healthcare Ikke på valg 
 
Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Hege Karlsen og Harald Walderhaug) la fram 
følgende forslag :   
 
President:  Tor Hemmingsen  Rogaland avd.            2 år 
Styremedlemmer: Solveig Flock  Oslo avd.            2 år 
   Kenneth Ruud  Nord-Norge avd.  2 år 

Hans Henrik Øvrebø    Østfold avd.   2 år 
 
Varamedlemmer: Øyvind Mikkelsen      Trondheim avd.  2 år 
   Jorunn Sletten    Bergen avd.   2 år 
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Det ble på møtet etterlyst flere kvinner til disse vervene. Komiteen har arbeidet 
seriøst med å øke kvinneandelen til hovedstyret, men har i denne omgang ikke 
lykkes bedre enn det foreliggende forslag. 
Følgende forslag ble fremmet av Lise-Lotte Gundersen : Hovedstyret anmodes om 
å utarbeide vedtektsendringer til neste rådsmøte der det tydelig fremkommer at 
styret skal ha en gitt sammensetning mhp kjønn og evt geografisk spredning, 
industri/akademika etc.  
 
Valgkomiteens forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
Hovedstyrets sammensetning i 2006 blir dermed :  
 
President:  Tor Hemmingsen         Rogaland avd. (2 år, 2006)  
Visepresident: Finn Myhren   Grenland avd.  (2 år, 2005) 
Styremedlemmer: Solveig Flock  Oslo avd. (2 år, 2006) 
   Kenneth Ruud      Nord-Norge avd. (2 år, 2006) 

 Hans H. Øvrebø  Østfold avd. (2 år, 2006) 
 
Varamedlemmer: Jorunn Sletten  Bergen avd. (2 år, 2006)  
   Øyvind Mikkelsen  Trondheim avd. (2 år, 2006) 
 
Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust  Synthetica AS (2 år, 2005) 
   Hege Karlsen   G.E. Healthcare  (2 år, 2005) 
 
NKS takker avgått president og det gamle hovedstyret, og ønsker ny president og 
det nye hovedstyret velkommen i sine verv for selskapet. 
 
 
12. Orientering til Rådet. 

a)  Faggruppe for ernæring og næringsmiddelteknologi (FENT) har ved 
lederen opplyst hovedstyret ved generalsekretæren om at virksomheten 
opphører og har bedt om at faggruppen blir nedlagt. Hovedstyret vil 
forberede saken til neste Rådsmøte. 
 
b)  EuCheMS planlegger kjemiuke i 2007. Mer informasjon blir gitt etter 
hvert. 
 
c)  Digitalisering av Acta Chem. Scand. : Arbeidet er foreløpig ikke 
kommet i gang.      

 
 
Harald Walderhaug, referent. 
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En oppsummering av Torstein Pedersens foredrag (sak 4) : 
 
Pedersen orienterte om myndighetenes arbeid med nasjonal strategiplan og 
spesielt om forskningsrådets rolle og aktiviteter. 
Planens overordnede mål er å : 
• Styrke realfagskunnskapen hos elever, lærere, arbeidstakere og ellers i 
samfunnet. 
• Forbedre motivasjonen hos elever og lærere for realfag i utdanningen og å øke 
rekrutteringen til utdanning i realfag. 
• Få fram nytteverdien i realfagene for videre utvikling av vårt velferdssamfunn og 
skape mer positive holdninger til realfag blant almennheten. 
Hovedaktørene er : 
• Kunnskapsdepartementet v/Team for realfag. 
• Utdanningsdirektoratet 
• Vox (voksenopplæring). 
• Matematikksenteret 
• Naturfagsenteret ; se også : www.naturfagsenteret.no   
• RENATE (Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet om rekruttering til 
realfag) ; se også : www.renatesenteret.no. 
 
 
NFR’s (forskningsrådets) rolle : 
• Stimulere realfagstiltak rettet mot almennheten. 
• Vurdere økonomisk støtte til og kontakt med Vitensentrene. 
• Realfag i medier 
• Støtte konkurranser i realfag (herunder kjemiolympiaden). 
 
Man finner mer om almennformidling og tiltak for barn og unge på følgende 
nettsteder : 
• www.forskningsdagene.no (Forskningsdagene).  
• www.suf.no (Stiftelsen Ungdom og Forskning). 
• www.nysgjerrigper.no (Forskningsrådets merkevare for tiltak rettet mot barn og 
unge). 
• www.vitensenter.no (Vitensenterprogrammet).  
       
Kjemirelaterte tiltak : 
•  Kjemiolympiaden (for videregående trinn) 
•  Kjemidag ved UiB (6. klasse) 
•  Unituttet – sett med barns øyne 
•  Forskerfabrikken 
•  Naturfagquiz på nettet  
•  Kjemifestival (konkurranse for 7.-klassinger ; Oslo) 
•  SciLab (formidling fra de store forskningsprogrammene, bl.a. FUGE). 

http://www.naturfagsenteret/
http://www.renatesenteret.no/
http://www.forskningsdagene.no/
http://www.suf.no/
http://www.nysgjerrigper.no/
http://www.vitensenter.no/
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Pedersen presenterte dette brede spekteret av tiltak og virksomheter som er i gang 
og som forhåpningsvis vil gi seg utslag i en noe større interesse for 
naturvitenskapene i samfunnet og virke motiverende på ungdom under utdannelse. 
 
NKS takker forskningsrådet ved Pedersen for et utmerket foredrag.  


