
REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK KJEMISK SELSKAP,  
OSLO AVDELINGEN 2004 

  
Generalforsamlingen i Norsk kjemisk selskap, Oslo avdelingen ble avholdt 14. februar 
2004 på Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo. Det var 25 deltagere (inkludert 
styret) på møtet. 

 
1§ 

Leder Bjørnar Arstad ønsket velkommen til Generalforsamling 2004.  
Konstituering: Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
    2§ 

Per Kolsaker ble valgt til møteleder og Leif Haldor Bjerkeseth som sekretær for 
generalforsamlingen. Birgit Tirkkonen og Berit Fjærtoft ble valgt til å skrive under 
protokollen. 

 
    3§ 

Leder Bjørnar Arstad gikk gjennom årsberetningen for 2003. Det var ingen 
kommentarer fra forsamlingen som deretter godkjente årsberetningen. 

 
                4§ og 5§ 

Regnskapet for 2003 og budsjett for 2004 ble gjennomgått av nestleder Hege Karlsen 
som i praksis har fungert som kasserer i 2003. Forsamlingen godkjente regnskapet for 
2003 og budsjettet for 2004.   
 

6§ 
Styret ble av forsamlingen gitt ansvarsfrihet for regnskapet og årsberetningen for 
2003.  

 
           7§ 
Valg av styre, revisorer, rådsmedlemmer og valgkomité. Valgkomitéen bestod av 
Solveig Flock, Per Foss og Dag Dawes. Dag Dawes la frem følgende forslag til 
avdelingens styre for 2004: 
 
Følgende personer var på valg: Bjørnar Arstad, Leif Haldor Bjerkeseth, Jarle André 
Haugan, Sølvi Gunnes, Trond Vidar Hansen, Rolf Vogt. 
 
Følgende personer var villig til gjenvalg: Sølvi Gunnes, Trond Vidar Hansen, Rolf 
Vogt. 
 
Medlemmer: Hege Karlsen Amersham Health Valg av leder 
    (Ikke på valg) 

 Sølvi Gunnes UiO På valg (1 år) 
 Trond Vidar Hansen UiO På valg (1 år) 
 Rolf Vogt UiO På valg (2 år) 

 Ellen M. Brevik UiO Ikke på valg 
 Ola Nilsen UiO Ny (2 år) 
 Tore Hansen UiO Ny (2 år) 
 
Varamedlemmer: Marcel Sandberg Synthetica Ikke på valg 
 Knut Thorshaug SINTEF Ny (2 år) 



 
Vedtektene sier at det skal velges 5 medlemmer et år og 4 medlemmer det neste.  Det 
var i år imidlertid 6 medlemmer på valg, noe som viser at man har kommet i utakt.  
For å korrigere for dette la valgkomiteén frem forslag om å velge 4 medlemmer for 2 
år og 2 medlemmer for 1 år. Neste år blir det da 5 medlemmer på valg. 
 
Det ble ikke rettet noen motforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Valg av leder ble 
foretatt separat. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer. 
Det ble påpekt at man burde forsøke å få inn flere personer som ikke kommer fra UiO 
i styret. 
 
Valgkomitéen la videre frem forslag om Bernt Klewe og Inger Reidun Aukrust som 
revisorer (gjenvalg).  Det ble ikke rettet noen motforslag. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Valg av rådsmedlemmer for 2004 ble det overlatt til Styret å avgjøre. Møteleder 
kommenterte at det fremkommer av avdelingens vedtekter at valgkomiteén skal 
fremlegge forslag til rådsmedlemmer og ba om at det ble protokollert at valgkomiteén 
bør sørge for at dette blir gjort ved neste generalforsamling. 
 
Solveig Flock, Per Foss og Dag Dawes utgjør valgkomitéen som ble valgt for 2 år på 
forrige generalforsamling. 
  
 
 
 
Lillestrøm 15. februar 2004 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Leif Haldor Bjerkeseth 

  
 
 
 
 Protokollen er kontrollert og funnet riktig. 

 
 
 

 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 

            Birgit Tirkkonen     Berit Fjærtoft 
 


