
                                                                                                                               Side 1 av 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 
 

 

Referat fra Hovedstyremøte den 6/3 – 2018 

 

Møtet ble avholdt på rom V114, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 

ble avsluttet ca kl. 13.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, 

Gro Johnsen, Jørn Hansen, Stein Helleborg, Hege Karlsen, Harald Walderhaug 

og Finn K. Hansen. 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 08.12.2017 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi 

 

a) Regnskap 2017.  Regnskapet for 2017 for NKS ble gjennomgått. Det viste 

et positivt   driftsresultat på kr 368 427,-, mot budsjettert underskudd på kr 

115 000,-. Dette skyldes i hovedsak overføring av restmidler i 

Karbohydratfondet, som tidligere er vedtatt nedlagt. I realiteten er der et 

mindre underskudd på ca kr 20 000,- på driften i 2017.  

 

 

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2018, basert 

på regnskapstallene for 2017. Hovedstyret sluttet seg til forslaget med noen 

justeringer. Det legges opp til et underskudd på ca kr 200 000,- etter at gjeld 

fra Stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond til NKS gjøres opp.   

 

c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 

e-post. Ved utgangen av februar var det kommet inn kr 351 375,- av disse 

midlene. Medlemskapskontingent i EuCheMS er i 2018 på kr 43 107,-.  

 

 

3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2017 for 

selskapet. Denne ble godkjent med noen mindre korreksjoner.  
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4. Hovedstyrets planer for 2018. Dokumentet er utarbeidet og oversendes 

faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 

 

 

5. Rådsmøtet 2017. Møtet finner sted fredag den 27. april i Videnskaps-

Akademiets lokaler i Oslo.  

 

a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  

 

b) Det ble vedtatt å dele ut Guldberg-Waage-medaljen til Truls Norby, 

Kjemisk institutt, UiO. 

 

  c) Nye vedtekter for faggruppen for Kjemometri vil bli lagt frem for Rådet  

  med anbefaling om godkjenning. 

   

d) En dagsorden for Rådsmøtet ble vedtatt etter forslag fra    

    generalsekretæren. 

 

e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. I tillegg innbys 

representanter for våre nordiske søsterorganisasjoner. 

 

 

6. Søknader og info. 

 

6.1i: Kenneth Ruud innvilget ca kr 4200,- til deltagelse på EuCheMS’ 

Executive Board meeting i Berlin i februar. 

 

6.2i: Nytt revisjonsfirma – RSM Norge, men samme revisor. 

 

6.3 i Nytt catering på Akademiet etter Jørn Carlsson: Spiskammerset 

Selskapsmat. 

 

 

 

Generalsekretæren. 


