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Norsk Kjemisk Selskap
Referat fra Hovedstyremøte den 17/6 – 2016.
Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen,
Gro Johnsen, Stein Helleborg, Hege Karlsen og Harald Walderhaug.
Jørn Hansen hadde meldt forfall. Lars Ole Ørjasæter var innkalt til sak 3.

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 03.03.2016 ble godkjent uten
merknader.
2. Økonomi, status pr primo juni.
Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble
gjennomgått, og viser noen mindre budsjettmessige overskridelser på noen
poster, mens andre avsluttede aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.
På inntektsiden for kontingent ligger vi litt under budsjett-tallene, men ikke
alle medlemmene (inklusive bedriftene) har betalt ennå. Purringer sendes der
det behøves.
Det ble budsjettert med en inntekt på kr 165 000,- fra forskningsrådet til
Kjemi-OL. Det er bevilget kr 225 000,- til dette. Midlene skal dekke
utgiftene til bl.a. internasjonal deltagelse.
Alt i alt er økonomien under kontroll.

3. Web-sider og peer-review-ordning for bladet Kjemi.
Redaktør Lars Ole Ørjasæter var invitert til diskusjon og beslutning rundt
felles web-sider med Kjemi/MediaOslo og NKS’ www.kjemi.no. Det ble
besluttet at disse slås nå sammen til en felles side. Et problem her er
annonsering. NKS’ sider er uten annonser, og det må avklares hvordan man
skal fordele inntekter mellom MediaOslo og NKS fra denne virksomheten.
Ellers vil en felles side se ut omtrent som NKS’ sider i dag, med i tillegg
Kjemi i digital utgave (vil kreve på-logging).
Angående fagfelle-vurdering av faglige artikler (2- 3 pr nummer), så vil det
kreve at man har en fast ordning rundt dette. En tenkelig løsning kan være å
opprette en redaksjonskomite bestående av lederne for våre faggrupper og en
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representant for hovedstyret. Presidenten tar kontakt med lederne av
faggruppene.
Motivasjonen for en slik fagfellevurdering er å få bladet opp på nivå 1 i
«tellekantsystemet», slik at bidragsytere får publiseringspoeng for bidrag av
denne sorten. Det vil forhåpningsvis øke motivasjonen for å skrive faglige
artikler i bladet, og dermed øke bladets relevanse for våre medlemmer.
Et annet ønske er å få på plass en fast spalte med presentasjoner av ferske
ph.d-avhandlinger. En avtale med alle landets institusjoner som tildeler
doktorgrader innen kjemi må da på plass. Dette må følges opp videre.
Språkmessig må det tillates engelsk, både for artikler og slike presentasjoner.

4. Søknader og info.
Søknader:
4 S.1: Søknad fra Ingrid Vikøren Mo, NTNU, om støtte til å delta på ICS
2016-konferansen ble innvilget med inntil kr 15 000,-. Det skal skrives en
artikkel til Kjemi om møtet, og søkeren er informert om det.
Info: Bestemmelser tatt etter e-post-runder i styret siden forrige møte.
4 I.1: Søknad fra Siv H. Dundas om garanti ang Nordic Plasma-møtet
Innvilget.
4 I.2: Einar Uggerud innvilget kr 6 900,- til deltagelse i PCCP Ownership
Board-møte i Cambridge 2. juni.
4 I.3: Søknad fra May Britt Stjerna om dekning av deltagelse på ECRICE
2016 i Barcelona innvilget med kr 12 300,-.
4 I.4: May Britt Stjerna overtar som NKS’ representant i EuCheMS’ Div for
Chemical Education, etter Kristian Steffensen.
4 I.5: Slipsnåler/damenåler: Etter e-post-runde i styret ble det bestemt å kjøpe
200 slipsnåler og 200 damenåler, etter tilbud. Pris: kr knapt 15000,-.
4 I.6: Generalsekretæren deltar på EuCheMS’ generalforsamling og
konferanse i Sevilla i september.
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5. Eventuelt.
5.1: European employment survey 2017: EuCheMS vil gjennomføre en ny
arbeidsmarkedsundersøkelse i tråd med tilsvarende for noen år siden. Øyvind
Mikkelsen vil også denne gang være NKS’ kontakt.
5.2: Karbohydratfondets midler slås sammen med Acta-fondets og
administreres etter Acta-fondets statutter.
5.3: Neste år Rådsmøte: Fredag den 5. mai, DNVA.

Generalsekretæren.

