
  

    
    
 
 
    

NKS
 

 
 
 

NORSK KJEMISK SELSKAP 
 
 
 
 

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 
 
 
 

2003 
 

 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
INNHOLD 

                          side 
 

Årsberetningen :   .....................................................................   3 
Regnskap:  ...............................................................................   9 
   

  
  

    

 



 3 

 
 NORSK  KJEMISK  SELSKAP 

 
      ÅRSBERETNING 2003 
 
 
HOVEDSTYRET: 
 
President:   Nils Arne Jentoft  Oslo-avd. 
Visepresident:   Nina Aas   Trondheim-avd. 
Styremedlemmer:  Finn Myhren   Grenland-avd. 
    Karl-Petter Lillerud  Oslo-avd. 
    Hans-René Bjørsvik  Bergen-avd. 
 
Varamedlemmer:  Åse Raknes   Oslo-avd.   
    Morten Moe   Nord-Norge-avd. 
 
 
SEKRETARIAT: 
 
Generalsekretær:  Tore Benneche  Oslo-avd. 
Kasserer:   Berit Fjærtoft   Oslo-avd. 
 
 
RÅDET: 
 
På rådsmøtet for 2002 var følgende rådsmedlemmer til stede: 
 
Avdelingsrepresentanter: 
 
Østfold-avd:   Eivind Rosland 
Oslo-avd:   Sølvi Gunnes og Trond V. Hansen 
Grenland-avd:   Lars E. Øi 
Agder-avd:   Alfred Christy 
Rogaland-avd:   Anne M. Eide og Torill Dyngeland 
Bergen-avd:   Ole Kvernenes og Inger J. Fjellanger 
Trondheim-avd:  Audun Gangstad  
Nord-Norge-avd:  Kenneth Ruud 
  
 



 4 

Faggrupperepresentanter: 
 
Analytisk:   Elin Gjengedal og Einar Jensen 
FENT:    Ingen 
Katalyse:   Anja Olafsen 
Kjemometri:   Frank Westad og Martin Høy 
Makro:   Finn K. Hansen 
Org.kjemi/medisinalkjemi: Lise-L. Gundersen og Birgit Tirkkonen 
 
Bedriftsrepresentanter: Inger R. Aukrust 
     
     
Videre var følgende tilstede på møtet men uten stemmerett: 
 
Fra hovedstyret: Nils Arne Jentoft (president), Tor Hemmingsen, Karl-Petter 

Lillerud og Finn Myhren (styremedlemmer), Åse Raknes 
(vararepresentant)  

Fra sekretariatet:  Berit Fjærtoft (kasserer) og Tore Benneche (generalsekretær) 
Andre: Jo Klaveness (tidligere president) 
 
 
 
HOVEDSTYRETS FUNKSJONSTID: 
 
Nina Aas ble valgt som visepresident (2 år). Hans-René Bjørsvik og Finn Myhren ble valgt som 
styremedlemmer (2 år). De øvrige medlemmene av styret var ikke på valg. 
 
 
GENERALSEKRETARIAT: 
 
Selskapets sekretærfunksjon har vært utført av Tore Benneche og kassererjobben av Berit 
Fjærtoft. Kjemisk Institutt har vederlagsfritt stilt nødvendig rom og en del midler til disposisjon. 
Denne ordning er av uvurderlig nytte for selskapet. 
 
 
MEDLEMMER OG KONTINGENT: 
 
Ved årsskiftet 02/03 var det registrert 2164 og ved årsskiftet 03/04 2062 personlige medlemmer. 
I løpet av året meldte 153 personer seg inn, mens 255 er utmeldt eller strøket som medlemmer da 
de ikke hadde betalt kontingent de to siste årene. Videre er det blitt registrert at 13 av 
medlemmene har avgått ved døden. Selskapet hadde i 2003 38 bedrifts/konsernmedlemmer og 
27 skolemedlemmer. 
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Medlemskontingenten for bedrifter/konsern har vært uforandret fra året før dvs. kr 1.500,-for 
bedriftsmedlemmer og kr 10.000,- for konsernmedlemmer.  Medlemskontingenten for ordinære 
medlemmer har vært kr. 250,- og for studenter kr, 125,-. Den delen som går til avdelingene er kr 
85,-.Tilskuddet til faggruppene har vært som tidligere: kr. 5000,-. 
Det er fortsatt en del medlemmer som “glemmer” å betale kontingent. I 2003 var det 21 % som 
ikke betalte. Dette er en tilbakegang fra året før, da det var 18 % som ikke betalte (i 2001 var det 
21 %).  De som ikke har betalt kontingent i 2002 og 2003 vil bli strøket av medlemsregisteret 
dersom de ikke betaler ved ordinær kontingentinnkreving i 2004. 
 
 
SELSKAPETS VIRKSOMHETER:  
 
Rådsmøtet: 
Rådsmøtet i 2003 ble avviklet i Vitenskapsakademiet fredag 21. mars med den tradisjonelle 
rådsmiddagen som avslutning. Til middagen var også selskapets æresmedlemmer, innehavere av 
Guldberg-Waage-medaljen, tidligere presidenter og generalsekretærer samt en del viktige 
samarbeidspartnere invitert.  
 
Hovedstyret: 
Det har vært avholdt 4 hovedstyremøter i 2003 (7. februar, 13. juni, 12. september og 14. 
november). Den daglige drift har i det alt vesentlige blitt ivaretatt av presidenten, 
generalsekretæren og kassereren.  
Av de ting hovedstyret har arbeidet med kan nevnes: 
1. Ny Landsmøtemodell. Det har blitt besluttet å ”relansere” Landsmøtet i Kjemi som et felles 
faglig arrangement i NKS. Det 17. Landsmøte i Kjemi arrangeres  i tilknytning til LAB ’04 på 
Norges Varemesse og holdes 14. - 16. september 2004. Faggruppe for Analytisk Kjemi, 
Organisk Kjemi, Kjemometri og Makromolekyl- og Kolloidkjemi vil ha egne fagsesjoner  under  
Landsmøtet.  Dessuten  inngår  Industry Lecture i en plenardel under Landsmøtets første dag. Et 
felles sosialt arrangement  inngår også. 
2. Oversettelse av "Cutting Edge Chemistry". Det har vært arbeidet med å lage en 
oversettelse av boken "Cutting Edge Chemistry" som er utgitt av Royal Society of Chemistry i 
England. Norsk tittel er Grensesprengende Kjemi. Første artikkel i serien ble publisert i Kjemi nr 
1 i 2004, og de resterende kapitlene er planlagt trykket i løpet av året.  Det er også planlagt at 
hele boken samles i en trykksak etter at alle kapitlene har vært på trykk i Kjemi. 
3. NKS plakat. Det har blitt laget en plakat som informerer om NKS. Plaktaten finnes på norsk 
og engelsk kan trykkes i ulikt format. Den tenkes brukt i forbindelse med ulike 
kjemiarrangementer. 
4. Faggruppebetaling. Etter vedtak  på Rådsmøtet 2003 har man arbeidet med en omlegging av 
kontingenten. Fra og med 2004 vil det koste kr 25,- per faggruppe. 
5. Brevmal. I et forsøk på å ha et felles ansikt utad, har man kommet fram til en ny brevmal som 
skal benyttes av både faggrupper og lokalavdelinger.  
6. Stipend fra NKS. Reisestipend og forskningsstipend samles i et fond, slik at Acta Chemica 
Scandinavica Reisestipend går inn i Acta Chemica Scadinavica Forskningsfond. 
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7. Nordisk presidentmøte.  Ledelsen  i de nordiske kjemiske selskapene har de siste årene 
møttes i forkant av IUPAC Council’s møte. I fjor fant møtet sted i København. Koordinering av 
synspunkter foran IUPAC Council’s møte er viktig, og ikke minst i forhold til valg av 
representanter til IUPAC’s øverste organer.  
Forøvrig gis en generell status fra de nordiske selskapene, og det diskuteres felles interesser rundt 
ACTA,  FECS og IUPAC. Finland er vertskap for neste presidentmøte i forkant av IUPAC 
Council i Beijing 2005. 
8. Det ble avholdt møte med Norges Forskningsråd for å diskutere hva som gjøres og kan gjøres 
for å profilere kjemifaget.   
9. Utvikling av internasjonalt kjemisamarbeid. NKS har deltatt aktivt i omarbeidingen av 
organisasjonsstrukturen  i  IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Et felles 
nordisk forslag har langt på vei fått gjennomslag, og det er bl. a. blitt valgt et norsk medlem til 
UAC (Union Advisory Committee). NKS har også hatt som mål å gjøre FECS (Federation of 
European Chemical Societies) mer synlig i det kjemisk miljøet.  
10. Forlagsforeningen Acta Chemica Scandinavica (ACS). Siden  ACS har blitt absorbert i 
Royal Society of Chemistry’s tidsskrifter ble ACS’s framtid diskutert på presidentmøtet i 
København. De nordiske kjemiselskapene ble enige om at det ikke lenger er behov for et 
uavhengig styre med representanter fra hvert av de fire eierselskapene.  Møtet bestemte at  
forlagsforeningens anliggende skal  ivaretas av en representant fra de nordiske kjemiske 
selskapene. Denne representanten skal komme fra det landet som skal arrangere det neste 
nordiske presidentmøtet som holdes hvert 2. år.  ACS’s midler fordeles mellom medlemslandene, 
med unntak av et mindre beløp (ca SEK 100.000) som settes av til administrasjon. 
 
 
HASSEL LECTURE: 
 
Hasselforelesningen 2003 ble holdt 19. mai ved Universitetet i Oslo. Tittelen på forelesningen var " 
A Chemists View on Superconductivity ", og foredragsholder var professor Arndt Simon,  Max-
Plank-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart.  
 
INDUSTRY LECTURE: 
 
Årets foredrag ble holdt av direktør Odd Hjelmeland, Reservoir Laboratories AS. Tittelen på 
foredraget var "Global industriutvikling basert på norsk kompetanse innen oljeteknologi".  
Forelesningen ble gitt  i Trondheim 7. oktober og i Oslo 8. oktober.  
Industry Lecture støttes økonomisk av Norges Forskningsråd. 
Industry Lecture komiteen har bestått av Nina Aas, Statoil, og Johan Sjøblom, NTNU. 
 
 
 
KJEMIOLYMPIADEN: 
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Det ble i år arrangert tre prøver for å ta ut de fire norske deltakere. I første prøve deltok ca. 500 
elever fra 113 vgs. Av disse ble 150 invitert til å delta i den andre prøven. 
Fra resultatet av andre prøve ble 16 elever invitert til et 5 dagers kurs på Kjemisk Institutt, UiO, 
som ble avsluttet med en endelig prøve. Best i denne var David Kunzeti-Koàcs (Den Franske 
Skole, Oslo). Han vant også de nasjonale finalene i matematikk og fysikk, og valgte og delta i 
matematikk-OL. De fire som ble uttatt var Jon M. Haga (Oslo kat.skole), Anders Lervik (Melhus 
vgs), Andreas Gundersen (Greåker vgs.) og  Jonas Ingvaldsen (St. Olavs vgs. Sarpsborg). Det 
kan nevnes at et par andre elever hadde resultat som kvalifiserte til deltakelse, men en var allerede 
uttatt i fysikk og en i informatikk og de hadde takket ja til å delta i disse. Med som reiseledere var 
Bjørn Daljus og Øyvind Jacobsen.  
Da ideen om å invitere en lærer med som observatør under olympiaden ikke har virket så positivt 
som den gjorde de første årene, benyttet vi i steden tilsvarende beløp som pengepremie til de tre 
skoler som i sum hadde de tre beste elevene i andre uttakingsrunde. Beløpene skulle benyttes til 
faglige/og eller sosiale formål for klassen, fortrinnsvis til en kjemiekskursjon. Dette er blitt meget 
godt mottatt av skolene. 
Ingen av elevene nådde opp blant de beste i den internasjonale konkurransen, men Anders Lervik 
fikk bronsemedalje. Han var også den beste nordiske deltaker. Jonas Ingvaldsen fikk diplom og 
hederlig omtale for å ha løst en av de vanskeligste oppgavene helt riktig.  
De totale utgiftene ved årets deltakelse beløp seg til 100.000,-. Kurset med reise, overnatting og 
kost, beløp seg til ca halvparten av dette. Av de totale utgiftene dekket NKS 25.000.-, mens 
NFR og undervisningsdepartementet dekket 75.0000,-  
 
 
 
TIDSSKRIFTET KJEMI 
 
Bladet er selskapets organ, det utkommer med 10 numre i året i et opplag på ca 7.000 og sendes 
til alle NKS-medlemmene. Bladet utgis av Media Oslo AS med Lars O. Ørjasæter som redaktør. 
Merete Vonen og Jan Bjerk er redaksjonelle medarbeidere. Tidsskriftets økonomi er 
tilfredsstillende, men ikke god nok til å tillate en ambisiøs journalistisk aktivitet. 
Forberedelse av artikkelserien fra Grensesprengende Kjemi har vært en viktig oppgave i 2003, 
og Ørjasæter har gjort en god jobb med gjøre vår utgave så lik originalen som mulig. 
Leiv K. Sydnes representerte NKS i Kjemis redaksjonsråd i  2003.  
Når det gjelder stofftilgangen fra selskapets medlemmer, så er den fremdeles nokså beskjeden.  
Direkte forespørsel om bidrag er som regel nødvendig for å få artikler. Redaksjonsrådet håper 
derfor at stofftilfanget vil øke i tiden som kommer. 
 
 
 
SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER 
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Nasjonale organisasjoner 
 
NKS har hatt et visst samarbeide med NIF gjennom å betale reiseutgifter for våre medlemmer i 
working parties under EFCE.   
 
 
Internasjonale organisasjoner 
 
IUPAC 
Norge utøver sitt medlemskap i IUPAC gjennom NKS.  Leiv K. Sydnes sitter som President i 
perioden 2004 -2005.   
 
FECS 
Norge er representert i ulike seksjoner. FECS’s satser stort på en felles europeisk 
kjemikonferanse, The 1st FECS European Chemistry Congress, i Budapest i 2006. Se 
www.kjemi.no for detaljer. 
 
EFCE 
Norge er representert i ulike Working Parties. Se www.kjemi.no for detaljer. 
 
 




















