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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2010 

 

Rådsmøtet ble avholdt i Videnskaps-Akademiet fredag den 9. april. Det startet kl 
10.15 og var slutt kl 14.50.   

 
Følgende deltok på møtet:  
Rådsmedlemmer: 
For lokalavdelingene: 
Martin Lersch (Østfold avd.), Gunnar Herstad og Kate Alice Furøy (Oslo avd.), 
Lars Erik Øi (Grenland avd.), Rebekka Brockmann (Rogaland avd.), Bengt Erik 
Haug og Christian Totland (Bergen avd.), Trond Flaten (Trondheim avd.), Gry 
Evjen (Nord-Norge avd.). Agder avd. var ikke representert. 
For faggruppene: 
Elin Gjengedal og Roland Kallenborn (faggruppe for analytisk kjemi), Stian 
Svelle (faggruppe for katalyse), Grete Modahl (faggruppe for makromolekyl-og 
kolloidkjemi), Mats Tilset og Kåre Jørgensen (faggruppe for organisk kjemi), 
Kristin Tøndel (faggruppe for kjemometri), Bjørn Pedersen (faggruppe for 
kjemiens historie), Luca Frediani (faggruppe for kvantekjemi og modellering). 
Grete Modahl var til stede fram til lunsj. Faggruppe for ernæring og 
næringsmiddelteknologi (FENT) var ikke representert.  
Fra hovedstyret møtte:  
Tor Hemmingsen (president), Hans Henrik Øvrebø (visepresident), Kari H. 
Kaggerud, Kenneth Ruud  og Jorunn Sletten (styremedlemmer), Finn K. Hansen 
(kasserer) og Harald Walderhaug (generalsekretær). 
Andre: 
Nils Arne Jentoft (tidligere president). 
Hege Karlsen (bedriftsrepresentant til Rådet), etter lunsj. 
Øyvind Mikkelsen (1. vara til hovedstyret). 
Lillian Zernichow (2. vara til hovedstyret) hadde meldt forfall.  
 
 
Rådsmøtet  
 
1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2010      

Generalsekretæren ønsket rådsmedlemmene velkommen.  
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2. Presentasjon av Rådsmedlemmene. Valg av ordstyrer og referent  
Nils Arne Jentoft 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 2009 

a) Avdelingene: Årsberetningene fra avdelingene dokumenterte stort sett 
god aktivitet, selv om oppmøtet varierer noe. Det ble påpekt fra flere at 
julemøter er populære. Oslo avd. arbeider aktivt med rekruttering. Grenland 
avd. samarbeider aktivt med andre organisasjoner (Tekna og Nito) om 
møter. Bergen avd. meldte om stabilt medlemstall og framholdt spesielt 
Hasselforelesningen, som i 2009 også ble holdt i Bergen, Trondheim og 
Tromsø, som svært vellykket. Nord-Norge avd. legger møter til 
arbeidstiden og har relativt bra oppslutning. De arbeider stadig med å finne 
tidspunkt og tema som passer for spesielt lærere i den videregående skolen. 
 
Representantene for styret i Agder avd. har lagt ned sine verv. Beskjeden 
kom for sent til at et formelt nedleggingsvedtak kunne gjøres av Rådet i 
2010, men dette vil bli en sak for Rådet i 2011.  
 
Avdelingenes årsrapporter og regnskap ble godkjent.  
 
b) Faggruppene: Faggruppene dokumenterte gjennomgående god aktivitet.  
Faggruppe for katalyse framholdt katalysesymposiet som viktigste 
arrangement med godt besøk. Faggruppen arbeider med å opprette en pris 
for beste doktorgradsarbeid innen fagfeltet. Den legger også ned en hel del 
arbeide i å utvikle sin hjemmeside.    
Faggruppe for analytisk kjemi rapporterte at det er vanskelig å få 
medlemmene til å skrive faglige artikler til Kjemi, og har også problemer 
med å få inn konferanserapporter innen rimelig tid. 
Det ble fra Rådet påpekt at oversikt over seminarkonti manglet denne gang 
i den trykte årsrapporten. Disse skal normalt være vedlagt.  
Faggruppe for makromolekyl-og kolloidkjemi har litt problemer med å 
fornye ledelsen etter at to medlemmer forlater styret. Høstmøtet hadde et 
deltagerantall på kun 22.  
Faggruppe for kjemiens historie kunne rapportere om økning i 
medlemsantallet. Nestlederen i faggruppen, Ragnar Bye, er valgt inn i 
styret for Dansk Selskab for Historisk Kemi. Sekretæren i faggruppen, 
Annette Lykknes, er utpekt av NKS som norsk medlem i Working Party on 
the History of Chemistry i EuCheMS. Lederen i faggruppen, Bjørn 
Pedersen, skriver om kjemiens historie og om stabile grunnstoffer i 
nettutgaven av Store norske leksikon, og faggruppens medlemmer er blitt 
bedt om innspill. 
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Faggruppe for kjemometri oppgav et totalt antall medlemmer som er høyere 
enn antallet som er medlemmer av NKS. Det ble av generalsekretæren 
påpekt at alle medlemmer i en faggruppe er/skal være medlemmer av NKS. 
De som ikke er medlemmer av NKS er heller ikke medlemmer av noen 
faggruppe. Hovedstyret vil skjerpe inn dette, og ber alle faggrupper om 
eventuelt å rydde opp dersom det behøves. Hovedstyret vil sette i gang en 
gjennomgang av alle faggruppenes og lokalavdelingenes vedtekter for å 
bringe disse i overensstemmelse med NKS’ sentrale vedtekter. 
 
Faggruppenes årsrapporter ble godkjent med de påpekninger som er gjort 
ovenfor. 
 

4. Behandling av selskapets årsberetning for 2009  
Medlemstallet i selskapet er ved årsskiftet 2009/2010 på totalt 1958 
personlige medlemmer, en liten økning fra 1937 ved forrige årsskifte.  
Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 
Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 
 
a) Nasjonal komite for internasjonalt kjemiår (IYC2011). Hovedstyret 
oppnevnte i sitt møte i juni Einar Uggerud som leder av en nasjonal komite 
som skal forberede og stå ansvarlig for gjennomføringen av aktiviteter ifbm 
IYC2011-markeringen i Norge. Han fikk også i oppdrag å sette sammen 
denne komiteen. Se videre under sak 5.   
 
b)Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi. Det ble nominert totalt 6 arbeider 
der disputas har funnet sted årene 2007 og 2008 innen kjemi og ved en 
norsk institusjon. Den første vinner av denne prisen ble Dr. Melanie 
Zimmermann med sin avhandling ”Rare-Earth Metal Alkyls”. Hun 
disputerte for ph.d-graden ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.  
 
c) NKS’ nomenklaturutvalg. Tore Benneche og Pavel Karen, begge 
Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, ble oppnevnt av hovedstyret og tar 
seg av hhv organisk og uorganisk kjemisk nomenklatur. 
 
d) Tidsskriftet Kjemi. Det er i løpet av 2009 tatt kontakt med den andre 
eierforeningen, Tekna, om et nærmere samarbeid for å sikre fremtidig 
utgivelse av bladet. Det har hatt og har fremdeles en noe anstrengt 
økonomi, noe som i hovedsak skyldes sviktende annonseinntekter under  
finanskrisen. NKS støtter bladet med for tiden kr 110 000,- i året som 
driftsstøtte, og Tekna er villige til å yte tilsvarende støtte i 2010. 
Hovedstyret vil i 2010 fortsette arbeidet med å få i stand en avtale for å 
sikre utgivelsen av bladet, i samarbeid med Tekna, Norsk Biokjemisk 
Selskap (NBS) og Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS).      
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Årsberetningen ble godkjent. 

 
5. Orientering om planleggingen av IYC2011 i Norge 

Einar Uggerud orienterte om arbeidet den nasjonale komiteen har gjort og 
gjør for å planlegge nasjonale og nordiske aktiviteter i forbindelse med det 
internasjonale kjemiåret. Mange ulike tiltak er under planlegging. Disse kan 
grovt grupperes som rettet mot media, som for eksempel skriving av 
kronikker i dagspressen, og mot skolen, herunder nordisk 
kjemilærerkonferanse, nasjonal kjemiuke, kjemipakker for grunnskolen, og 
spesialutgave av Kjemi. En nettside er opprettet under NKS’ hovedsider. 
Uggerud etterlyser nå ytterligere ideer fra lokalavdelingene og faggruppene 
i NKS.       
Komiteen består foruten Uggerud av: Elin Gjengedal (UMB), Mari Hareide 
(Unesco, KD), Tor Hemmingsen (UiS), Nils Arne Jentoft (Dynea), Øyvind 
Mikkelsen (NTNU), Cecilie Fjeld Nygaard (Statoil), Kenneth Ruud (UiT), 
Hans-Jacob Skarpeid (Reflektor AS, Ås), Leiv Sydnes (UiB), og Harald 
Walderhaug (UiO).     

 
 
6. Landsmøte i 2011?  

Nils Arne Jentoft gikk gjennom erfaringene fra de to siste landsmøtene. 
Noen nødvendige endringer i opplegget vil bli gjort denne gang, basert på 
erfaringene fra sist. Også denne gang vil det bli lagt opp til nært samarbeide 
med NLF (Norske laboratorieleverandørers forening) og lab-messa. Tid og 
sted for landsmøtet er derfor foreslått å være 27. til 29. september 2011 
ifbm Lab 2011 på Lillestrøm.  
Rådet besluttet at NKS arrangerer Landsmøte i kjemi i 2011 som skissert 
ovenfor.         

 
 
7. Behandling av selskapets regnskap for 2009 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. Det viser et  
resultat før avsetninger på kr. 95 883,-, mot budsjettert kr 52 000,-. 
Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært akseptabel også i 2009. 

 Regnskapet ble godkjent.  
 
 
8. Budsjettforslag 2010 

Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 
utgiftsramme på kr. 771 000,-. Inntektene er anslått til kr. 755 000,-, basert 
på regnskapstallene for 2009. Dette gir et budsjettert underskudd på kr 
16 000,-. I den trykte utgaven av forslaget var der en feil ved at tall fra det 
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nye karbohydratfondet var kommet ved både på inntekts- og utgiftssiden. 
Disse postene inngår imidlertid ikke i driftsregnskapet og skal utelates fra 
forslaget til (drifts-)budsjett. Tallene ovenfor er korrigert i henhold til dette.  
Budsjettforslaget med de nødvendige korreksjonene ble godkjent.  

 
 
 
9. Forslag fra hovedstyret om kontingentøkning for personlige medlemmer 

Det ble fremmet et forslag fra hovedstyret om at den årlige kontingenten for 
fullt betalende medlemmer økes fra kr 300,- til kr 350,- med virkning f.o.m. 
2011. 
Forslaget ble vedtatt. 
  

 
10. Hovedstyrets planer for virksomheten i 2010 

Presidenten gikk gjennom planene for året 2010. Av disse kan nevnes: 
Arbeidet med å sikre en fremtidig utgivelse av medlemsblad i samarbeide 
med Tekna, NBS og NSMS (se også under sak 4) fortsetter. 
PCCPs ”ownership board meeting” vil finne sted i juni i Oslo. NKS er 
denne gang vertskap. 
Forberedelsene til kjemiåret fortsetter. 
Forberedelser til Landsmøte i kjemi i 2011 settes i gang.   
 

 Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 
 
 
11. Valg  

På valg til hovedstyret var 4 styremedlemmer, president-vervet, 
visepresident-vervet, og to vararepresentanter.  

            
   Hovedstyret 2009: 
 

President:  Tor Hemmingsen     Rogaland avd.          Går ut   
Visepresident: Hans Henrik Øvrebø   Østfold avd.   På valg           
Styremedlemmer: Kenneth Ruud Nord-Norge avd. På valg 

    Jorunn Sletten Bergen avd.    Går ut 
  Kari H. Kaggerud    Grenland avd.           Ikke på valg 

 
Varamedlemmer: Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.        På valg til hs 

    Lillian Zernichow    Oslo avd.  På valg til hs 
 

Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS Ikke på valg 
    Hege Karlsen  G.E. Healthcare Ikke på valg 
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Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Hege Karlsen 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 
          Lillian Zernichow Oslo avd.   2 år  

  
President:  Kenneth Ruud Nord-Norge avd.  2 år 
Visepresident: Hans Henrik Øvrebø   Østfold avd.  2 år  
 

  Vararepresentanter til hovedstyret: 
           Stig Valdersnes  Bergen avd.   2 år 
           Gro Johnsen  Rogaland avd.  2 år            
 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 
  
 
Hovedstyrets sammensetning i 2010 blir dermed:  
 
President:  Kenneth Ruud         Nord-Norge avd. (2 år, 2010)  
Visepresident: Hans H. Øvrebø  Østfold avd.          (2 år, 2010) 
Styremedlemmer: Kari H. Kaggerud      Grenland avd.  (2 år, 2009) 

 Øyvind Mikkelsen  Trondhjem avd.        (2 år, 2010) 
   Lillian Zernichow  Oslo avd.        (2 år, 2010)  
 
Varamedlemmer: Stig Valdersnes   Bergen avd.     (2 år, 2010) 
   Gro Johnsen   Rogaland avd. (2 år, 2010) 
 
Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust  Synthetica AS (2 år, 2009) 
   Hege Karlsen   G.E. Healthcare (2 år, 2009) 
 
 
NKS takker avgåtte representanter for deres innsats og ønsker representantene i 
det nye hovedstyret velkommen i sine verv. 
 
 
Harald Walderhaug, referent. 
 


