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Referat fra Hovedstyremøte den 27/2 – 2012. 
 

Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 

og ble avsluttet ca kl. 14.30. Følgende personer var til stede:  Kenneth Ruud, 

Hans Henrik Øvrebø,  Kari Herder Kaggerud, Øyvind Mikkelsen, Harald 

Walderhaug, John Vedde og Ragnhild Guddal/Sparebank1 (sak 2), Finn K. 

Hansen (sak 3). 

Lillian Zernichow hadde meldt forfall.  

Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 

som referent.  

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 16.12.11 ble godkjent uten 

merknader.  

 

                                   

2. Nytt medlemsregister? Ragnhild Guddal fra Sparebank1 var tilstede og 

orienterte om Medlemsnett – en type medlemsregister som Sparebank 1 

tilbyr. Hovedstyret har etterpå fått oversendt et tilbud fra Sparebank1, og tar 

stilling til om NKS skal ta dette i bruk i sitt neste møte.                             

Bakgrunnen er at John Vedde i løpet av 2012 fratrer sin oppgave med å drifte 

det medlemsregisteret som har vært i bruk i en årrekke, og derfor vil 

hovedstyret nå gå over til en nyere og forhåpentlig enklere måte å 

administrere medlemsregisteret.      

 

 

3. Økonomi 

 

a) Regnskap 2011.  Regnskapet for 2011 ble gjennomgått. Det viste et 

positivt driftsresultat på kr 207 180,-, før avsetning på finansielle poster.     

 

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2012, basert 

på regnskapstallene for 2011. Hovedstyret sluttet seg til forslaget, med noen 

mindre endringer. Det er lagt inn anslag for renteinntekter for 2012, basert på 
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tallene i regnskapet for 2011. Driftsmessig er det lagt opp til et lite overskudd 

for 2012.      

 

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

første nummer av Kjemi. Medlemskapskontingent i EuCheMS blir i 2012 ca 

kr 30 000,-.  

 

 

4. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2011 for 

selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre endringer. 

 

 

5. Hovedstyrets planer for 2012. Generalsekretæren og presidenten hadde 

utarbeidet forslag til tekst. Dette ble godkjent med noen justeringer, og 

oversendes faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 

 

 

6. Rådsmøtet 2012. Møtet finner sted fredag den 13. april i Videnskaps-

Akademiets lokaler i Oslo.  

 

a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  

 

b) Det blir utnevnt et æresmedlem i NKS. 

   

c) Et forslag til agenda for Rådsmøtet ble vedtatt. Starttidspunkt settes til 

klokken 10.00. 

 

d) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 

 

 

7. Diverse 

Info:  

 

1) Kari H. Kaggerud deltok på Teknas faglige årsmøte i februar. 

 

2) Møtekalender for hovedstyret 2012 : Bestemmes neste gang. 

 

 

Generalsekretæren. 

         

 


