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Konstituerende generalforsamling i Norsk Kjemisk Selskaps 
Faggruppe for Kvantekjemi og Modellering 
 
 
Generalforsamlingen ble avholdt på Vinger Hotell & Spa, Kongsvinger, torsdag 6. november 
2008.  
 
Dagsorden var som følger: 
 
1. Innkalling  
2. Valg av møteleder og referent  
3. Godkjenning av dagsorden  
4. Redegjørelse av stiftelsesprosessen fram til nå  
5. Vedtekter  
6. Økonomi  
7. Valg  
 
1: Innkalling 
 
Generalforsamlingen godtok enstemmig innkallingen som gyldig. 
 
2: Valg av møteleder og referent 
 
Interimstyrets leder, Einar Uggerud (UiO), ble valgt som møteleder og interimstyrets 
sekretær, Ole Swang (SINTEF) ble valgt som referent, begge enstemmig. 
 
3: Godkjenning av dagsorden 
 
Dagsordenen ble enstemmig godkjent. 
 
4: Redegjørelse for stiftelsesprosessen til nå 
 
Interimstyrets leder redegjorde. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til efterretning. 
 
5: Vedtekter: 
 
Møtelederen la frem interimstyrets forslag til vedtekter. Valget av faggruppens navn utløste 
engasjert debatt. Et viktig moment var grenseoppgangen mellom kvantekjemi, 
molekylmekanikk og kvantefysisk modellering av krystallinske faste stoffer på dene ene siden 
og annen kjemirelatert modellering (kinetikk, makroskopisk termodynamikk, 
prosessmodellering) på den andre. Det syntes å herske enighet om å inkludere all 
modelleringsaktivitet basert på matematiske modeller som eksplisitt inkluderer atomkjernenes 
relative posisjoner; diskusjonen omfattet hovedsakelig hvordan dette skulle uttrykkes. Etter 
avstemning (ved håndsopprekning) over flere forslag fikk følgende forslag flertall: 
 
Vedtak: Faggruppens navn skal være ”Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kvantekjemi 
og Modellering” 
 
Forøvrig ble forslaget til vedtekter enstemmig vedtatt med følgende endringer: 
  
Vedtak: Interimstyrets forslag til vedtekter vedtas med følgende endring: Formålsparagrafen 
skal lyde:  
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”Faggruppens formål er å øke interessen for fagområdet og bidra til faglig kontakt 
mellom medlemmene” 
 

Under bestemmelsene om styrets virksomhet tas følgende formulering inn: ”Ved evt. 
stemmelikhet ved avstemming i styret  har lederen dobbeltstemme” 
 
6: Økonomi 
 
Faggruppen står i utgangspunktet uten midler. Det ble foreslått en årlig kontingent stor kr. 25. 
Enkelte delegater fant dette lite. Kenneth Ruud kunne imidlertid opplyse at dette er det 
vanlige beløpet i andre faggrupper, og at man måtte legge til grunn at faggruppens økonomi 
uansett ikke kunne baseres på kontingentinntekter. Generalforsamlingen fattet følgende 
enstemmige 
 
Vedtak: Den årlige kontingenten settes  til kr. 25.- for året 2009. Det påtroppende styret 
pålegges å utrede økonomispørsmålet til neste gereralforsamling. 
 
7: Valg. 
 
Iht. vedtektene velges styremedlemmene for 2 år, på en slik måte at halvparten av 
medlemmene er på valg hvert år. Dette kan kun gjøres mulig hvis halvparten av medlemmene 
velges for ett år på denne forste generalforsamlingen. De øvrige velges for to år. Samtlige 
styre- og varamedlemmer ble valgt enstemmig, som følger: 
 

Leder:   Einar Uggerud (UiO)  (2 år) 
Nestleder: Luca Frediani (UiT)  (1 år) 
Kasserer: Knut Børve (UiB)  (2 år) 
Sekretær: Ole Swang (SINTEF)  (1 år) 
Styremedlem: Elaine Olsson (UiB)  (2 år) 
Styremedlem: Vebjørn Bakken (UiO)  (1 år) 
Varamedlem: Per-Olof Aastrand (NTNU) (1 år) 
Varamedlem: Eirik Falck da Silva (SINTEF) (1 år) 

 
Som medlemmer av valgkomiteen ble Knut Fægri, jr (UiO) og Vidar R. Jensen (UiB) 
enstemmig gjenvalgt. Harald Møllendal ble enstemmig valgt som revisor. 
 
8: Eventuelt 
 
Man diskuterte faggruppens møtevirksomhet og fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak: Faggruppen skal holde generalforsamling hver høst. Det påtroppende styre pålegges 
å vurdere å samordne møtene med lignende grupper i de andre nordiske land. 
 
 
Oslo, 8/12 -08 
 
 
 
 
 
----------------------------------------  --------------------------------------------- 
Ole Swang (s.)     Einar Uggerud (s.) 
Sekretær     Leder 


