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Norsk Kjemisk Selskap
Referat fra Hovedstyremøte den 19/6 – 2014.
Møtet ble avholdt på rom VU24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.30 og
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen,
Gro Johnsen, Stig Valdersnes, Hege Karlsen, Jørn Hansen og Harald
Walderhaug.
Presidenten Øyvind Mikkelsen ledet møtet med generalsekretær Harald
Walderhaug som referent.

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 10.03.14 ble godkjent uten
merknader.
2. Økonomi. På utgiftssiden er det ikke avdekket overskridelser i forhold til
budsjettet på noen poster − så langt. Gjennomgangen ble tatt til etterretning.
En mer utførlig status ble sendt ut i e-post til styret etter møtet, der også
inntektene så langt er med.
Alt ser ut til å være under god kontroll.
3. Landsmøtet 2014. Status på forberedelser. Dette ble gjennomgått med
utgangspunkt i referatet fra møtet i arrangementskomiteen den 5. juni. Det
meste av forberedelsene er gjort og mye av fagprogrammet er på plass. Dette
inkluderer plenardelen, bestående av Guldberg-Waage-foredrag, Industry
Lecture og utdeling av nyinnstiftet pris for yngre forskere. Det sistnevnte
foregår i samarbeid med LabNorge. Videre gjelder det fagsesjonene i de
ulike faggruppene. Ikke alle detaljer er på plass ennå, men det planlegges
utsending om informasjon til alle medlemmer i slutten av uke 25, under
forutsetning at de siste detaljer da er på plass, slik at et fullstendig program
kan presenteres. Det er ennå ikke avklart med Norges Varemesse om
fagsesjonene vil foregå i hotelldelen eller i messe-delen (som forrige gang).
Angående lunsj, vil det bli ordnet med sitteplass, men lunsjen vil også denne
gang bestå av ferdiglagede pakker. En felles festmiddag bli arrangert kvelden
første dagen på hotellet.
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4. Oppsummering av tidligere behandlede saker (på e-post-sirkulasjon) og
info.
4.1: Innvilget ca kr 5500 for Maarten Beerepoot for deltagelse på EYCNmøte i Bucharest i april.
4.2: Innvilget kr 7200,- til Roland Kallenborn for deltagelse i
EuCheMS/DCE-møte i Istanbul i august.
4.3: Innvilget ca kr 20 000,- til Harald Walderhaug for deltagelse på
ECIS2014 i Haifa, Israel, i september.
4.4: Innvilget kr 14 400,- til Elin Gjengedal for deltagelse i EuCheMS/DAC
annual meeting og 5th EuCheMS Congress, Istanbul, i august.
4.5: Innvilget kr 8 300,- til May-Britt Stjerna for deltagelse på ECRICE i
Finland i juli.
4.6: Innvilget kr 7 200,- til Einar Uggerud for deltagelse på PCCP ownership
board-møte i Madrid i juni.
Info:
4.7: Kristian Weibye (UiO) går inn som nytt medlem av Kjemi-OLkomiteen.
4.8: Neste års Rådsmøte finner sted fredag den 17. april 2015, vanlig sted.

5. Eventuelt
IUPAC – revisjon av mol-enheten.
NKS har, som et NAO (National Adhering Organization) i IUPAC, fått en
forespørsel om å fylle i et formular om vi går god for et forslag fra IUPAC
om en mindre, teknisk endring i definisjonen av enheten for stoffmengde.
Den har til nå vært definert som det antall C-atomer som finnes i eksakt
0,012 kg av karbonisotopen 12C. Dette gir den moderne verdien til Avogadros
tall, NA.
Det nye forslaget går ut på å definere denne enheten ved å si at i eksakt 1 mol
av en substans finnes eksakt 6,02214×1023 enheter (atomer/molekyler) av
stoffet.
Det vil si, man legger opp til en noe mer stringent definisjon av begrepet.
Presidenten fikk i oppdrag å svare på henvendelsen, og styret har ikke noen
innvendinger mot forslaget.
Generalsekretæren.

