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  Norsk Kjemisk Selskap  

 

 

 
 

REFERAT FRA RÅDSMØTET 2018 

 

Rådsmøtet ble avholdt i Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 27. april.  

Møtet startet kl 10.00 og var slutt ca kl. 15.00.   

 
Rådsmedlemmer: 

For lokalavdelingene: 

Hanne Hustoft (Østfold avd.), Espen Harbitz og Vladimir Levchenko (Oslo avd.), 

Lars Erik Øi (Grenland avd.), Marianne Bore Haarr (Rogaland avd.), Audun 

Drageset og Camilla Løhre (Bergen avd.), Karina Mathisen og Karsten Kirste 

(Trondhjem avd.), Rune Finsås Einrem (Nord-Norge avd.).  

For faggruppene: 

Siv Hjorth Dundas og Steven Wilson (faggruppe for analytisk kjemi), Stian Svelle 

(faggruppe for katalyse), Trond Vidar Hansen (etter kl 12.00) og Bengt Erik Haug 

(faggruppe for organisk kjemi), Giovanni Occhipinti (faggruppe for kvantekjemi 

og modellering), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens historie), May Britt 

Stjerna (faggruppe for kjemiundervisning), Truls Norby (faggruppe for uorganisk- 

og materialkjemi), Marit Sletmoen (faggruppe for makromolekyl – og 

kolloidkjemi), Olav Kvalheim (faggruppe for kjemometri), Trygve Eklund 

(faggruppe for matkjemi). 

For hovedstyret møtte:  

Øyvind Mikkelsen (president), Hege Karlsen (visepresident), Gro Johnsen, Jørn 

Hansen og Stein Helleborg (styremedlemmer), Finn K. Hansen (kasserer) og 

Harald Walderhaug (generalsekretær). 

Bedriftsrepresentanter: Nils Arne Jentoft (Dynea) og Heidi Johnsen (Sintef). 

Andre: 

Kenneth Ruud (tidligere president).  

Tore Flaatrud (LabNorge) var invitert til å holde foredrag etter lunsj, men måtte 

melde avbud. 
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Rådsmøtet  
 

1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2018      

Generalsekretæren ønsket rådsmedlemmene velkommen.  

 

 

2. Presentasjon av Rådsmedlemmene. Valg av ordstyrer og referent  

Kenneth Ruud ble valgt til ordstyrer og Harald Walderhaug ble valgt til 

referent. 

 En kort presentasjonsrunde ble så gjennomført.   

 

 

3. Avdelingenes og faggruppenes årsberetning og regnskap for 2017  

 

a) Avdelingene: Antall medlemsmøter gjennomgående 3 - 6 i året.          

Rogaland avdeling arrangerte 4 medlemsmøter med noe svakt oppmøte – 

ett av disse holdes på engelsk. Det ble påpekt at det er et godt tiltak at 

avdelingen har stand på karrieredagen for biokjemistudentene. Nord-Norge 

avdeling rapporterer at de har hatt ett møte med rundt 100 deltagere. Det 

ble også minnet om at avdelingene på sine møter bruker roll-up-en og er 

aktive med tanke på rekruttering av nye medlemmer.   

            

           b) Faggruppene: Viser gjennomgående god aktivitet. Faggruppe for    

           analytisk kjemi rapporterer om noe minkende antall medlemmer. De har   

           laget en egen Facebook-side, arrangerte et en-dagsseminar med tittel   

           «Klima – og miljøanalyser» i Bergen i september. Dette samlet 45   

deltagere. EuCheMS-konferansen ICCE 2017 ble arrangert i Oslo i juni av  

Roland Kallenborn med flere, med 410 deltagere fra 43 land. Faggruppe for 

organisk kjemi arrangerte det 32. vintermøtet i rekken, og tradisjonen tro 

sitt høstmøte i Oslo, med god deltagelse. Faggruppen rapporterer også en 

svak nedgang i medlemstallet fra året før. Faggruppe for kvantekjemi fikk 

ny leder i løpet av året – Knut Fægri. 

           Faggruppe for matkjemi har også fått ny leder i Hans-Jacob Skarpeid som  

           er godt i gang med å skape ny aktivitet. Faggruppe for katalyse rapporterer  

           om litt synkende medlemstall, og rapporterer at de for tiden ikke har  

           representanter fra industrien i styret. Faggruppe for kjemometri fremhever  

           Skandinavisk kjemometrisymposium (SSC15 – i Finland) som et møte de  

           var aktive med på å organisere og sende medlemmer til. Faggruppe for                        

           kjemiens historie arrangerte ett møte (årsmøtet i desember). Annette  

           Lykknes arrangerte EuCheMS-møtet 11th ICHC i Trondheim i  

           august/september. Faggruppe for kjemiundervisning har engasjert seg i  

           problematikken rundt uforholdsmessig store elevgrupper i  

           laboratorieundervisningen i Kjemi 1 og 2 i den videregående skolen. En  
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           spørreundersøkelse er gjennomført for å kartlegge omfanget av problemet.  

           Det arbeides nå med det innkomne materialet. Faggruppe for  

           uorganisk og materialkjemi rapporterer om et stabilt men noe lavt  

           medlemstall. Faggruppen har også fått ny leder i Truls Norby, og arrangerte  

           det 6. nasjonale møte i Uorganisk kjemi og Materialkjemi i mai på  

           Gardermoen.          

            

Alle faggruppene er representert i arrangementskomiteen for Landsmøtet i 

2018, og forbereder faggruppeseminarer der. Se også nedenfor. 

Flere detaljer angående lokalavdelingenes og faggruppenes virksomheter i 

2017 er å finne i Årsrapporten. 

 

Med noen kommentarer angående detaljer i regnskapene ble årsrapporter og 

regnskap for avdelingene og faggruppene godkjent.       

 
           

4. Behandling av selskapets årsberetning for 2017   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2017/2018 på totalt 1677 

personlige medlemmer, en liten nedgang fra forrige årsskifte.  

Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 

Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 

 

Fagfellevurdering av vitenskapelige artikler i bladet Kjemi. Hovedstyret 

arbeider med å få på plass en ordning med en slik vurdering av opptil et par 

slike artikler pr utgave. Motivasjonen er å øke interessen for bladet og gi 

forfattere av slike artikler publiseringspoeng. En redaksjonskomite 

bestående av lederne av faggruppene er opprettet.   

 

Rekruttering, «roll-ups». Lokalavdelingene har fått oversendt slike plakater 

til bruk ved medlemsmøter og vil forhåpentlig være til hjelp ved 

rekruttering av nye medlemmer.   

 

Årsberetningen ble så godkjent.  

  

Tore Flaatruds planlagte foredrag “Hva er og gjør LabNorge?’’ måtte  

           dessverre utgå.   

  

Nils Arne Jentoft orienterte om planer for Landsmøte 2018. En  

arrangementskomite bestående av Nils Arne Jentoft, Einar Uggerud, Harald  

Walderhaug (for hovedstyret), Finn K. Hansen (web-ansvarlig) og  

representanter for alle faggruppene har i 2017 startet detaljplanleggingen av  

møtet som finner sted i oktober 2018 på Norges Varemesse på Lillestrøm,  

og i samarbeide med LabNorge, som vanlig.  
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 En egen plenarsesjon for markering av at NKS i 2018 er 125 år er satt av i  

 programmet, som går over to dager (16. og 17. oktober). 4 utenlandske  

 plenarforedragsholdere er invitert og har takket ja. En «Industry Lecture»  

 vil også inngå i programmet.  

 En festmiddag blir arrangert på slutten av dag 1.   

 Det gjenstår å få på plass fagprogrammene, som planlegges klare til juni. 

 En viss økning i deltageravgiftene siden forrige Landsmøte i 2014 er også   

 nødvendig.    

 

 

5. Behandling av selskapets regnskap for 2017  

Regnskapene ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. NKS’ regnskap  

viser et positivt resultat på kr 368 429,-, mot et budsjettert underskudd på    

kr 115 000,-. Dette skyldes delvis litt økede renteinntekter og noe lavere  

utgifter enn budsjettert på en del poster. Men den vesentligste årsaken er  

overføring av restmidler fra det tidligere karbohydratfondet til Acta-fondet.    

Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært under kontroll gjennom  

året.  

  

           Regnskapet for NKS ble godkjent.  

 

Det ble reist forslag om å få laget en nettutgave av boken  

«Grensesprengende kjemi».  

 

Regnskapet for Stiftelsen Norsk Kjemisk selskaps Fond ble også  

gjennomgått og godkjent uten kommentarer. 

 

 

6. Budsjettforslag 2018  

Kassereren la frem forslag til budsjett for 2018, basert på tall fra regnskapet 

2017. En vesentlig utgiftspost er Landsmøtet 2018, der NKS sentralt 

avsetter totalt kr 125 000,-, bl.a. for å dekke utgiftene til markeringen av 

NKS’ 125 årsjubileum (se ovenfor). Forslaget til budsjett for 2018 

resulterer da i et underskudd på kr 199 000,-.   

Forslaget ble godkjent. 

 

 

7. Reviderte vedtekter for faggruppe for kjemometri.  

           Faggruppens styre har lagt fram et forslag til reviderte vedtekter.  

           Bakgrunnen er problemer de har støtt på i forbindelse med søknad om å få  

           opprettet eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Olav  

           Kvalheim redegjorde for problemene dette medfører med hensyn på bruk  

           av konto i DnB og disponering av midlene der. 
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           Hovedstyret vil få oversendt et nytt revidert forslag til vedtekter til  

           godkjenning og som forhåpentligvis vil være formulert slik at  

           saksbehandler hos Brønnøysundregistrene kan opprette eget  

           organisasjonsnummer også for denne faggruppen.    
 

             

8. Hovedstyrets planer for 2018.  

Presidenten gikk gjennom planene for året 2018. Disse inkluderer:  

 

• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2018 av John Vedde, 

Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 

hovedstyre.  

Arbeidet med spørrespalten ”Spør en kjemiker” vil fortsette på samme nivå.  

    

• Tidskriftet Kjemi: Hovedstyret arbeider med å få tidskriftet godkjent som 

et nivå 1 – tidskrift slik at fagfellevurderte vitenskapelige artikler kan gi 

publikasjonspoeng. Se også sak 4, ovenfor. 

 

• EuCheMS: Hovedstyret vil være representert på generalforsamlingen i 

Liverpool i august.  

 

• Lab 18 og 125-årsmarkering av NKS: Se ovenfor. Bjørn Pedersen er i 

gang med å lage et festskrift. Hovedstyret vil ta stilling til form på dette 

(nettutgave og/eller trykt hefte).  

 

        

Rådet tok så hovedstyrets planer for 2018 til etterretning. 

 

 

 

9. Valg  

På valg til hovedstyret var tre styremedlemmer som stiller til gjenvalg og ett nytt 

medlem etter Øyvind Mikkelsen, som fratrer etter eget ønske. En vararepresentant 

stiller til gjenvalg og en stiller til valg som ny vara. Presidentvervet og 

visepresidentvervet er også på valg denne gang. Bedriftsrepresentantene til Rådet, 

samt Gro Johnsen i hovedstyret styret er ikke på valg.   

            

Hovedstyret 2017: 

 

President:  Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.        Går ut   

Visepresident: Hege Karlsen    Oslo avd.         På valg           

Styremedlemmer: Jørn Hansen    Nord-Norge avd.   På valg 

  Stein Helleborg     Grenland avd.       På valg 
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    Gro Johnsen    Rogaland avd.          Ikke på valg 

 

Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid    Oslo avd.          På valg 

Camilla Løhre   Bergen avd.   På valg til    

                                                        hovedstyret 

                                            Karina Mathisen       Trondhjems avd.       På valg 

 

 

Bedriftsrepr.:  Nils Arne Jentoft Dynea     Ikke på valg 

    Heidi Johnsen Sintef    Ikke på valg 

 

 

 

 

Valgkomiteen (Nils Arne Jentoft, Heidi Johnsen og Harald Walderhaug) la fram 

følgende forslag:   

 

Gjenvalg styremedlemmer:         Hege Karlsen                  Oslo avd.    2 år 

                      Jørn H. Hansen        Nord-Norge avd.            2 år 

                                                    Stein Helleborg            Grenland avd.            2 år 

 

Valg av nytt styremedlem:         Camilla Løhre                  Bergen avd.            2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til ny president: Hege Karlsen         Oslo avd.    2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til ny visepresident: Jørn H. Hansen Nord-Norge avd. 2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til vara-representanter: 

      

                                   Hans-Jacob Skarpeid (gjenvalg)  Oslo avd.  2 år 

     Karina Mathisen (ny)  Trondhjem avd.  2 år  

       

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedstyrets sammensetning i 2018 blir dermed:  

 

President:  Hege Karlsen         Oslo avd.            (2 år, 2018)  

Visepresident: Jørn H. Hansen  Nord-Norge avd.      (2 år, 2018) 

Styremedlemmer: Stein Helleborg      Grenland avd.  (2 år, 2018) 

 Gro Johnsen    Rogaland avd.          (2 år, 2017) 

   Camilla Løhre  Bergen avd.      (2 år, 2018)  

 

Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.      (2 år, 2018) 

   Karina Mathisen  Trondhjem avd.        (2 år, 2018) 

 

Bedriftsrepresent.: Nils Arne Jentoft  Dynea   (2 år, 2017) 

   Heidi Johnsen  Sintef   (2 år, 2017) 

 
 

 

Norsk Kjemisk Selskap takker Øyvind Mikkelsen for hans 4-årsperiode som 

selskapets president, og ønsker hans etterfølger Hege Karlsen velkommen i rollen 

som selskapets fremste talsmann.   

 

Harald Walderhaug, referent. 


