
Generalforsamling i Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kvantekjemi og 
Modellering 
 
Generalforsamlingen ble avholdt på Grand Terminus hotell, Bergen, mandag 13. oktober 2009. 
 
Dagsorden var som følger: 
 
1. Innkalling  
2. Valg av møteleder og referent  
3. Godkjenning av dagsorden  
4. Årsmelding 
5. Regnskap 2008 
6. Budsjett 
7. Forslag  
8. Valg  
 
1: Innkalling 
Generalforsamlingen godtok enstemmig innkallingen som gyldig. 
 
2: Valg av møteleder og referent 
Styreleder, Einar Uggerud (UiO), ble valgt som møteleder og styremedlem, Elaine Olsson (UiB) ble valgt 
som referent, begge enstemmig. 
 
3: Godkjenning av dagsorden 
Dagsordenen ble enstemmig godkjent. 
 
4: Årsmelding 
Styreleder redegjorde. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning. 
 
5: Regnskap 
Styreleder redegjorde for regnskapet 2008. Det redegjordes for et overskudd på kr. 92 322,48 fra høstmøtet 
2008. Generalforsamlingen tok redegjørelsen till etterretning. 

 
6: Budsjett 
Det bør vare et mål at høstmøtene skal gå i balanse (inklusive eventuelle sponsorinntekter) og det er 
arrangørene for hvert år som er ansvarlig for budsjettet. Inntil videre skal det akkumulerte overskuddet være 
en buffer for eventuelle underskudd på høstmøtene. 
 
7: Forslag 
Styreleder har vært i kontakt med Per-Olof Åstrand (NTNU) og forslo Trondheim som sted for høstmøte 
2010. Generalforsamlingen godkjente dette. Einar Uggerud gir beskjed til Per-Olof Åstrand (NTNU) om 
dette. 
 
Videre informerte styreleder om at 2011 er det internasjonale kjemiåret og at det muligens kommer til å 
holdes et NKS-landsmøte. En mulighet er at faggruppens høstmøte i 2011 holdes i forbindelse med 
landsmøtet. 
 
Innspill til neste års arrangementskomité: 

 Invitere en bredere foreleserkrets, fra f.eks. materialekjemi? 
 Møtet skal begrenses til to dager. 
 Innføre posterseksjon med eventuelt posterpris? 
 Høstmøtet er ment som et diskusjonsforum der man også kan presentere pågående prosjekt, der det 

ikke nødvendigvis finnes fullstendige resultat. 
  
 



7: Valg. 
Samtlige styre- og varamedlemmer ble valgt enstemmig, som følger: 
 

Leder:   Luca Frediani (UiT)  (valgt for 1 år) 
Nestleder: Knut Børve (UiB)  (ikke på valg) 
Kasserer: Vebjørn Bakken (UiO)  (valgt for 2 år) 
Sekretær: Ole Swang (SINTEF)  (valgt for 2 år) 
Styremedlem: Elaine Olsson (UiB)  (ikke på valg) 
Styremedlem: Bjørn Olav Brandsdal (UiT) (valgt for 2 år) 
Varamedlem: Roar A. Olsen (HiAk)  (valgt for 2 år) 
Varamedlem: Eirik Falck da Silva (SINTEF) (valgt for 2 år) 

 
Som medlemmer av valgkomiteen ble Einar Uggerud (UiO) og Vidar R. Jensen (UiB) enstemmig valgt. 
Harald Møllendal ble enstemmig valgt som revisor. 
 
 
 
Bergen 21/10-2009 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
         Elaine Olsson           Einar Uggerud   
 


