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Faggruppe for organisk kjemi
Møtereferat, Generalforsamling 2004
Sted: Røros, Storstuggu
Tid: 10 januar 2004

AGENDA:

Konstituering
Valg av møteleder og referent
Styrets årsberetning for 2003
Regnskap for 2003
Innkomne saker
Vintermøtet 2005
Valg av styre, revisor og valgkomité
Eventuelt

Antall møtedeltakere: 18

Lise-Lotte Gundersen åpnet møtet og dagsorden ble godkjent uten innsigelser.

Rolf Carlson ble valgt som møteleder og Tore Hansen som referent.

Lise-Lotte Gundersen la frem årsberetningen. Denne ble godkjent uten innsigelser.

I fravær av kasserer Inger Reidun Aukrust la Lise-Lotte Gundersen frem regnskapet.
Beholdningen pr. 31.12.03 var 153.340,- NOK. Regnskapet ble godkjent uten
innsigelser

Det var ingen innkomne saker.

Styret foreslo at vintermøtet 2005 skal arrangeres av Norges Landbrukshøyskole med
Yngve Stenstrøm som hovedansvarlig. Forslaget ble godkjent uten innsigelser

Hanna Gautun redegjorde for valgkomitéens arbeide. Komitéen besto av Jon Erik
Brænden, Jan Skramstad og Odd Reidar Gautun. Birgit Tirkkonen, Inger Reidun
Aukrust og Anne Fiksdahl var på valg. Birgit Tirkkonen og Inger Reidun Aukrust
hadde meddelt valgkomiteen at de ikke ønsket gjenvalg. Valgkomitéens forslag på
Kåre Jørgensen, Marcel Sandberg og Anne Fiksdahl ble enstemmig vedtatt. Ove
Kjølberg ble enstemmig gjenvalgt som revisor. I valgkomitéen ønsket Jan Skramstad
ikke gjenvalg, og Ynve Stenstrøm ble enstemmig valg inn i valgkomitéen.

Ingen saker kom inn på eventuelt.

Oslo 13.01.04

Tore Hansen

Møtereferat, Generalforsamling 2002
Sted: Fefor Høifjellshotell
Tid: 11 januar 2003

AGENDA:

1) Konstituering
2) Valg av møteleder og referent
3) Styrets årsberetning for 2002
4) Regnskap for 2002

5) Innkomne saker
6) Vintermøtet 2004
7) Valg av styre, revisor og valgkomité
8) Eventuelt

Antall møtedeltakere: 26

1) Birgit Tirkkonen åpnet møtet og dagsorden ble godkjent uten innsigelser.

2) Thorleif Anthonsen ble valgt som møteleder og Lise- Lotte Gundersen som
referent.

3) Lise-Lotte Gundersen la frem årsberetningen. Denne ble godkjent uten
innsigelser.

4) Inger Reidun F. Aukrust la frem regnskapet. Beholdningen pr. 31.12.01 var
71.748. Regnskapet ble godkjent uten innsigelser
Styret takket revisor Ove Kjølberg for mangeårig innsats og fremhevet spesielt at
han nok en gang hadde gjennomgått regnskapet med svært kort tidsfrist

5) I fjor endret faggruppen navn fra ”Faggruppe for organisk kjemi og
legemiddelkjemi” til ”Faggruppe for organisk kjemi” Styret foreslo derfor at ”og
legemiddelkjemi” fjernes fra vedtektenes §2, §4, §5a og §6a Forslaget ble vedtatt
enstemmig, men må endelig godkjennes av NKS sentralt.

I fjor vedtok FOKs generalforsamling at styrets sammensetning skulle endres til å
bestå av leder, nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer (tot. 5 medlemmer). Da
vedtaket ble oversendt hovedstyret for endelig godkjenning, snek det seg inn en
feil slik at vedtektene indikerte at styret hadde sekretær, ikke kasserer. Styret
foreslo derfor i år at §5b skal lyde ”Styret består av leder, nestleder, kasserer og to
styremedlemmer.” Forslaget ble vedtatt enstemmig, men må endelig godkjennes
av NKS sentralt.

6) Styret foreslo at vintermøtet 2004 skal arrangeres av NTNU med Anne Fiksdahl
som hovedansvarlig. Forslaget godkjennes uten innsigelser.

7) Odd Reidar Gautun redegjorde for valgkomitéens arbeide. Komitéen besto av Jon
Erik Brænden, Jan Skramstad og Odd Reidar Gautun. Hans René Bjørsvik, LiseLotte Gundersen og John Sigurd Svendsen var på valg. Bjørsvik og Svendsen
hadde meddelt valgkomiteen at de ikke ønsket gjenvalg. Videre medførte fjorårets
vedtektsendringer at styret f.o.m. i år kun skulle ha 5 medlemmer.
Gundersen ble gjenvalgt og Tore Lejon ble valgt som nytt medlem av styret. Ove
Kjølberg ble gjenvalgt som revisor. Hele valgkomiteen ble også gjenvalgt. Alle
valgene var enstemmige.

8) Tore Benneche oppfordret faggruppens medlemmer til å publisere i RCS
tidskriftene Dalton, PCCP og Organic & Biomolecular Chemistry (tidligere Perkin
1 og 2). Ifølge avtale mellom Forlagsforeningen Acta Chemica Scandinavica
(FACS) og Royal Society of Chemistry (RSC) får FACS £ 125 av RSC for hver
artikkel som blir akseptert i ett av de tre tidsskriftene og hvor adressen for
innsendelse er i et av de fire nordiske landene. Disse pengene går bl.a. til
Forlagsforeningen Acta Chemica Scandinavicas Reisestipend. Norske kjemikere
publiserer nå så lite i de aktuelle tidskriftene at det ligger an til at bare ca.
10.000Kr kan deles ut i stipend i Norge neste år. Det ble også diskutert å rette en
henvendelse til Ho vedstyret med spm. om NKS har andre midler som kan
benyttes til reisestipender.

Oslo 13.01.03
Lise-Lotte Gundersen

