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Norsk Kjemisk Selskap
Referat fra Hovedstyremøte den 7/10 – 2016.
Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og
ble avsluttet ca kl. 12.30. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen,
Gro Johnsen, Hege Karlsen og Harald Walderhaug.
Jørn Hansen og Stein Helleborg hadde meldt forfall.
Pavel Karen var innkalt til sak 4.

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 17.06.2016 ble godkjent uten
merknader.

2. Økonomi, status pr september.
Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble
gjennomgått, og viser stort sett at økonomien er under god kontroll. Det
mangler fremdeles litt på innbetalinger av kontingent, men purringer er nå
sendt ut.

3. Landsmøte 2018. Markering av NKS’ 125 år.
Lab 2018 vil gå av stabelen 16. – 18. oktober 2018 på Messa på Lillestrøm.
LabNorge er innstilt på at NKS legger sitt Landsmøte dit, på innarbeidet
måte. Det vil bli avsatt tid til en ekstra plenarsesjon (jubileumssesjon) i
programmet for å markere at NKS fyller 125 år i 2018.
Et festskrift bør også lages.
Ellers vil vi markere NKS’ 125 år med en ekstra sesjon (på en time) etter
Rådsmøtet 2018. Der inviterer vi representanter fra våre nordiske
søsterorganisasjoner.
Hovedstyret slutter seg til forslaget, utarbeidet av generalsekretæren.

4. Grunnstoff 117 – Ts – Tenness?
Pavel Karen (UiO), medlem av IUPAC’s Inorganic Division (DIV II),
orienterte om arbeidet rundt navnsetting av bl.a. dette nye grunnstoffet. Det
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som er klart, er at IUPAC vil gå inn for at det internasjonale offisielle navnet
på dette halogenet vil bli Tennessine, med symbolet Ts. Beslutning fattes i
løpet av neste år. Karen, som også er medlem av NKS’ nomenklaturutvalg,
har hatt kommunikasjon med Norsk språkråd om en norsk utgave av navnet.
NKS er rådgivende organ for Norsk språkråd i så måte, og vil ha råd i saken
fra oss. Et naturlig norsk navn vil være Tenness, i tråd med norsk utgave av
de øvrige halogen-navn. Hovedstyret går inn for dette.
Vi sender ut forslaget til lederne av våre faggrupper, så de kan komme til
orde med sitt syn hvis ønskelig, før vi avgir vårt endelige råd.

5. Søknader og info.
Søknader: Ingen.
Info: Bestemmelser tatt etter e-post-runder i styret siden forrige møte.
5 I.1: Elin Gjengedal (NMBU) er ny medlem i Hassel-komiteen, etter Ute
Krengel (UiO).
5 I.2: Roland Kallenborn har søkt om ca kr 8000,- til deltagelse på Sevillamøtet. (E-post den 14/7). Regningen ble på kr 9136,-.
5 I.3: Jon Petter Omtvedt (UiO) er oppnevnt som leder av DNRC/EuCheMS.
5 I.4: Generalsekretæren representerer NKS på FKS’ 125-årsmarkering den
3/10 i Helsingfors.
5 I.5: Slipsnåler/damenåler: Ankommet.
5 I.6: Birkelandkomiteen/UiO opplyser om at Yara-prisen for 2017 (i kjemi)
vil bli delt ut i forbindelse med 150-årsmarkeringen av Kristian Birkelands
fødsel, den 14. juni 2017. Frist for innsendelse av nominasjoner blir satt til
den 31. januar (arbeider avlagt årene 2015 og 2016). Dette blir annonsert i
Kjemi, og det er utabeidet en plakat som vil bli distribuert til de aktuelle
instituttene.

6. Sevilla-møtene.
Generalsekretæren representerte NKS på generalforsamlingen i EuCheMS
dagene 10. og 11. september. Han deltok også på den 6. europeiske
kjemikongressen dagene 11. til 15. september. Han orienterte styret om de
ulike beslutninger som ble fattet på generalforsamlingen og kortfattet om sine
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inntrykk fra kongressen. Det er skrevet et referat fra disse møtene, og det blir
å finne i kommende nummer av Kjemi.
7. Eventuelt .
7.1. Det er kommet forslag om at presidenten eller noen annen i styret har en
fast spalte i Kjemi over et aktuelt tema (en «Leder»). Saken ble diskutert på
møtet. Hovedstyret er av den formening at man i så fall også må involvere
faggruppene i en eventuell ordning der oppgaven kanskje kan gå på rundgang
mellom flere personer. Faggruppelederne vil bli kontaktet.
7.2. Viser til Sak 3, fra forrige hovedstyremøte der bl.a. en peer-reviewordning for faglige artikler i Kjemi ble diskutert. Presidenten har utarbeidet et
skriv som først vil bli diskutert internt i styret før det oversendes Kjemi’s
redaktør for videre diskusjon. Et omforent skriv vil så bli sendt over til
faggruppelederne for mulige ytterligere kommentarer og innspill.

Generalsekretæren.

