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Norsk Kjemisk Selskap
Referat fra Hovedstyremøte den 11/12 – 2015.
Møtet ble avholdt på konferanserom i teknologibygget ved UiT. Møtet startet kl.
10.45 og ble avsluttet ca kl. 13.30. Følgende personer var til stede: Øyvind
Mikkelsen, Stig Valdersnes, Gro Johnsen, Jørn Hansen, Hege Karlsen og Harald
Walderhaug.

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 10.06.15 ble godkjent uten
merknader.

2. Økonomi – status pr desember. Kassereren hadde laget
regnskapsoversikt pr medio desember. Der er noen avvik fra budsjettet på en
del poster, med overskridelse noen steder og mindreforbruk på andre poster.
Totalt ser det ut for at vi vil holde oss innenfor underskuddet som er
budsjettert. Hovedstyret tok oversikten til etterretning.

3. Nytt medlem i kjemiolympiadekomiteen. Ingvild Gudim (UiO) er
oppnevnt som nytt medlem i komiteen etter Ola Nilsen (UiO).

4. Søknader og info.
Søknader:
4 S.1: Søknad fra Giang Thanh Thi Ho om kr 26 528,- til å delta på XXVIII
International Carbohydrate Symposium i New Orleans 17.juli-21.juli 2016.
Søknaden innvilges med kr 15 000,-. Belastes Karbohydratfondet.
4 S.2: Søknad fra Bjørn Christensen om midler inntil kr 33 000,- for å delta
på 28th International Carbohydrate Symposium, New Orleans, 17. – 22. juli
2016.
Søknaden innvilges med kr 15 000,-. Belastes Karbohydratfondet.
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4 S.3 Susanne Linn Skjærvø (NTNU) søker midler (stipend), kr 17 000,- fra
Acta-fondet til å dra til Texas/California på forskningsopphold, som del av
PhD-utdannelse.
Hovedstyret bevilger kr 15 000,-. Utbetales etterskuddsvis, etter regning.
4 S.4 Sandra H. Skjærvø (NTNU) søker midler (stipend), totalt kr 43 000,fra Acta-fondet til forskningsopphold ved ETH (Zürich), som del av PhDutdannelse.
Hovedstyret avslår søknaden. Beløpet det søkes om er for stort, og vanligvis
gis ikke slik støtte. Den bør normalt dekkes inn av kandidatens institusjon
eller annen instans (f.eks. NFR).
4 S.5: Luca Frediani søker om dekning av reiseutgifter for to
foredragsholdere (Nord-Norge avd). Søknaden er innvilget med kr 4078,-.
Det er/vil bli skjerpet inn overfor våre lokalavdelinger at de må søke på
forhånd om dekning av slike reiser, selv innenlands, dersom NKS sentralt
skal dekke utgiftene. I en slik søknad må det da redegjøres for årsaken med
basis i avdelingens økonomi.
4 S.6: Karina Langseth søker om garanti (inntil kr 30 000,-) for
Kromatografisymposiet i Sandefjord 10. – 12. januar 2016. Her er en del
uklarheter vedrørende budsjettet for møtet, og hun vil bli kontaktet for å
avklare disse før garantien eventuelt innvilges.
4 S.7: Ute Krengel (UiO) søker om kr 13 810,- til å dekke underskudd ved
arrangement av Glycosymposiet ved UiO i mai.
Søknaden er innvilget og beløpet vil bli belastet Karbohydratfondet.
For alle innvilgede søknader som gjelder deltagelse på konferanser gjelder at
det skrives en artikkel til Kjemi om møtet.
Info:
4 I.1: Leiv Sydnes (UiB) er oppnevnt som NR til CHEMRAWNkomiteen/IUPAC (etter epost-runde den 18. august).
4 I.2: Knut Børve (UiB) er bevilget reisestøtte til deltagelse i 10th European
Conference on Computational Chemistry, Fulda, Tyskland, kr 13 500,- (etter
epost-runde i juli).
4 I.3: Roland Kallenborn er innvilget garanti på inntil kr 30 000,- angående
ICCE 2017 – konferansen (etter epost-runde 27/8).
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4 I.4: Roland Kallenborn er bevilget kr 8541,- til deltagelse på ICCE 2015 og
DCE-møte i Leipzig (epost-runde 27/8). Regningen ble på kr 9664,-.
4 I.5: David Cole-Hamilton, president i EuCheMS, er invitert til å holde
tema-forelesning på Rådsmøtet, den 15/4 2016. Her vil han presentere
EuCheMS, slik organisasjonen er i dag og hvordan den vil utvikle seg videre.
Han har takket ja til dette.
4 I.6: Generalsekretæren deltok på LabNorges 25-årsjubileum og festmiddag
i Oslo den 5. november.
4 I.7: LabNorge er bevilget kr 5000,- til en støtteannonse i et jubileumsskrift
ifbm 25-årsjubileet (etter epost-runde).

5. Eventuelt.
5.1 Diskusjon rundt Karbohydratfondet. Styret diskuterte hvorvidt NKS
skal fortsette med driften av fondet i sin nåværende form. Grunnen er få
søkere, og at søkerne av midler fra fondet til dels er de samme personene fra
gang til gang. Midlene i fondet er nå kun bestemt for en svært liten del av
NKS’ medlemmer, noe vi ikke kan fortsette med. Styret er av den oppfatning
at midlene må være tilgjengelige for alle våre medlemmer.
5.2 Valg til våren. Hovedstyret gav valgkomiteen i oppdrag å begynne sitt
arbeid med å avklare valg til hovedstyret for neste periode.
5.3 Den Nordiske kjemilærerkonferansen i Trondheim. Presidenten
orienterte kort om konferansen som fant sted i begynnelsen av desember.
Han stod for selve åpningen av møtet som foregikk på NTNU. 158 personer
var påmeldt, noe som var mer enn hva arrangørene hadde regnet med på
forhånd. Dette er altså populært! Hovedstyret vil be arrangørene av møtet om
at det blir skrevet en reportasje i Kjemi om arrangementet.
5.4 Neste hovedstyremøte. Vi tar sikte på møte torsdag den 3. mars på
KI/UiO.
Generalsekretæren.

