
NORSK KJEMISK SELSKAP
Faggruppe for organisk kjemi

Møtereferat, Generalforsamling 2006
Sted: Rainbow Skeikampen Høifjellshotell
Tid: 14 januar 2006

AGENDA:

1) Konstituering
2) Valg av møteleder og referent
3) Styrets årsberetning for 2005
4) Regnskap for 2005
5) Innkomne saker

a. Deltakelse på Landsmøtet 2007
b. Arrangering av ICOS i Norge 2010

6) Arrangør neste Organisk kjemisk vintermøte
7) Valg av styre, revisor og valgkomité

Antall møtedeltakere: 29

1) Lise-Lotte Gundersen åpnet møtet. Dagsorden ble godkjent uten innsigelser.

2) Yngve Stenstrøm ble valgt som møteleder og Tore Lejon som referent.

3) Lise-Lotte Gundersen la frem årsberetningen. Det ble påpekt at FOK siste år har hatt et underskudd, og
ikke et overskudd som det sto i årsrapporten, og at korrekt beholding på konto skal være 215689.-
NOK. Ellers var det ingen innsigelser.

4) Kåre B. Jørgensen la frem regnskapet for 2005. Beholdningen pr. 31.12.05 var 215689,- NOK.
Regnskapet for Organisk Kjemisk Vintermøte vil bli lagt frem i januar og kommer til å vise et
overskudd. Regnskapet ble godkjent uten innsigelser.

5) a. Før styret tar beslutning om FOK skal delta på Landsmøtet 2007 (og arrangere høstmøtet på
samme tidspunkt) ville man innhente kommentarer fra generalforsamlingen. Positive og negative
kommentarer til forrige landsmøte ble fremført, men det var enighet blant deltakerne at fordelene
overveide, og at FOK bør delta på neste landsmøte.

b. Leiv Sydnes ønsket før neste IUPAC-møte å høre om det finnes interesse i miljøet for å arrangere
ICOS i 2010 i Norge. De positive sidene med konferansen skulle blant annet være at nivået på
plenarforedragsholderne og andre inviterte foredragsholdere samt størrelsen på konferansen skulle
sikre interesse fra sponsorer og bidra til positiv omtale om kjemi.  Det eneste negative som ble fremført
var at det kreves store resurser, både økonomisk og ellers, for å arrangere et møte med 800-1000
deltakere, men at dette skulle la seg løse. I sammenfatning var møtet positivt til ideen fra Leiv Sydnes.

6) Vintermøtet i 2007 vil bli arrangert av Thorleif Anthonsen.

7) Anne Fiksdahl, Kåre Jørgensen og Marcel Sandberg var på valg. De to første sa seg begge villige til å
fortsette en ny periode mens Jon Efskind ble foreslått av valgkomiteen som erstatter for Marcel
Sandberg. Dette ble enstemmig vedtatt. Ove Kjølberg ble enstemmig gjenvalgt som revisor.
Valgkomiteen (Jon Erik Brænden, Odd Reidar Gautun og Yngve Stenstrøm) ble også enstemmig
gjenvalgt.

Tromsø 20.01.06

Tore Lejon


