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Referat fra Hovedstyremøte den 26/10 – 2012. 
 

Møtet ble avholdt på generalsekretærens kontor, V128, Kjemisk institutt, UiO. 

Det startet kl. 10.15 og ble avsluttet ca kl. 13.00. Følgende personer var til stede:  

Kenneth Ruud, Øyvind Mikkelsen, Kari Herder Kaggerud og Harald 

Walderhaug.  

Hans Henrik Øvrebø og Stig Valdersnes hadde meldt forfall. 

Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 

som referent.  

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 22.06.12 ble godkjent uten 

merknader.   

 

                                   

2. Økonomi, status pr oktober.  

Gjennomgang av inntekter og utgifter viser god kontroll med økonomien så 

langt i år. Hovedstyret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

3. Info. 

1. Nominering til IUPAC Divisions. Bengt Erik Haug er nominert til Div VII 

(Human Health Division) etter Georg Becher. 

 

2. Spørrespalten. En større gruppe bestående av medlemmer av våre 

faggrupper vil nå inngå i denne virksomheten, som til nå har vært drevet av 

medlemmer av hovedstyret. Øyvind Mikkelsen fortsetter på vegne av 

Hovedstyret, mens Kenneth Ruud trekker seg ut av denne. Kenneth Ruud 

sender en kort velskomst til de nye medlemmene i gruppen så snart disse er 

blitt lagt til på mottagersiden.  

 

3. Møte i redaksjonskomiteen for bladet Kjemi. Generalsekretæren hadde 

innkalt til et møte i komiteen fredag den 19. oktober. Foruten redaktøren, 

møtte bare to av denne komiteen (som består av en fra hver faggruppe og 

redaktøren). Denne komiteen skal være behjelpelig med å skaffe til veie 

faglig stoff til bladet. Det ble besluttet å prøve å få i stand et årlig møte i 
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komiteen, og generalsekretæren vil følge opp dette. Ellers vil 

generalsekretæren og presidenten prøve å få i stand en ordning ved de 

aktuelle lærestedene som går ut på at de sender bladet en tilrettelagt 

presentasjon av doktorgradsavhandlinger innen kjemi som vil gå inn i en 

egen spalte i bladet. Presidenten vil sende et brev til alle aktuelle læresteder 

med oppfordring til at innsendelse av PhD-presentasjoner blir en del av 

rutinene i forbindelse med innlevering av PhD-avhandlinger.       

 

4. Yara-prisen. Prisbeløpet er steget til kr 100 000,-. I 2013 skal prisen igjen 

gå til et arbeide innen kjemi. Det er viktig at alle norske institusjoner som 

tildeler dr-grader i kjemi nå nominerer kandidater til prisen. Presidenten vil ta 

kontakt med de ulike lærestedene.       

 

 

 

Generalsekretæren 


