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Referat fra Hovedstyremøte den 25/6 – 2013. 
 

Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 12.00 og 

ble avsluttet ca kl. 14.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, 

Gro Johnsen, Stig Valdersnes, Hans Henrik Øvrebø, Harald Walderhaug og Finn 

K. Hansen (sak 2). Kenneth Ruud på video-overføring fra Tromsø.  

Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 

som referent.  

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 01.03.13 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi. Finn K. Hansen hadde gått gjennom regnskapet så langt i år og 

orienterte om status. På inntektssiden fungerer nå det nye medlemsregisteret 

svært godt ved innkreving av personlig kontingent, noe som gjør at denne 

kommer inn noe tidligere enn før. Det er mulig at anslagene for 

renteinntekter i budsjettet er noe optimistiske med tanke på at rentenivået har 

vist en fallende tendens i det siste, og dette er en situasjon som sannsynligvis 

vil vare i alle fall dette året. På utgiftssiden er det ikke avdekket 

overskridelser i forhold til budsjettet på noen poster − så langt. Økonomien i 

selskapet er derfor under god kontroll. Gjennomgangen ble tatt til 

etterretning.      

 

3. Guldberg-Waage-markering 2014. Status på forberedelser.                

11. mars 2014 er det 150 år siden Cato Guldberg og Peter Waage presenterte 

det som siden er blitt kjent som massevirkningsloven. I den forbindelse tar 

NKS initiativ til en markering av dette den 11. mars 2014, i samarbeid med 

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Markeringen vil bestå av et en-

dagssymposium med inviterte foredragsholdere over relevante temaer.  

En komite bestående av representanter fra NKS og DNVA er nedsatt, og 

består av Einar Uggerud (NKS), Kenneth Ruud (NKS), Annette Lykknes 

(faggruppe for kjemiens historie, NKS), Kristian Steffensen (faggruppe for 

kjemiundervisning, NKS), Harald Walderhaug (NKS), og Signe Kjeldstrup 

(DNVA). Komiteen ledes av Uggerud. Den har hatt sitt første møte den 3. 
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juni. Symposiet vil delvis foregå i DNVA’s lokaler og delvis i Gamle festsal, 

UiO. Program er under utarbeidelse. Det er videre tenkt at markeringen også 

skal innebære skolerettede aktiviteter på 8. trinn i grunnskolen og på 1. trinn i 

videregående. Lærerrettede aktiviteter planlegges også. Norsk Teknisk 

Museum er kontaktet med tanke på å arrangere en festival på høsten 2014 en 

gang, etter mal fra Kjemiåret. Det vil også bli tatt initiativ til et 

spesialnummer av Kjemi, tidlig på året, med tema angående 

massevirkningsloven – vissnok den eneste naturlov som er oppdaget i Norge. 

For at alt som planlegges skal kunne gjennomføres, behøves det en god del 

økonomiske midler. DNVA har allerede satt av midler til forberedelser og til 

en festmiddag den 11. mars. Andre instanser er eller vil bli kontaktet. Det 

foreløpige budsjettet har en ramme på ca kr 600 000,-.          

 

4. Norsk representant i EuCheMS’ Div. for Chemical Education.  

Kristian Steffensen (Røyken videregående skole) har sagt seg villig til å være 

NKS’ representant i Div. for Chemical Education, EuCheMS. Hovedstyret 

har oppnevnt ham for en periode av (foreløpig) 3 år. 

  

5. Diverse. 

Søknader:  

Søknadene 5.1 – 5.4 gjelder karbohydratfondet. Alle disse har vært innom 

stipendkomiteen (se referat fra hovedstyremøtet i desember 2012). Basert på 

kommentarer fra denne og hovedstyrets egne vurderinger er resultatet som 

vist nedenfor. 

 

5.1: Ingvild Austarheim (post doc, Farm. inst., UiO) søker om kr 50 000,- fra 

karbohydratfondet til dekning av utgifter i forbindelse med planlagt 

forskningsopphold i Australia. Hovedstyret kan ikke se at statuttene for 

fondet hjemler støtte for tildeling av midler til slikt formål, og avslår 

søknaden. 

 

5.2: Berit S. Paulsen (Farm. inst., UiO) søker om økonomisk støtte fra 

karbohydratfondet til deltagelse på 27th International Symposium 

(International Carbohydrate Organisation), Bangalore, India, 12. – 17. januar 

2014. Beløp: kr 12 670,-. Dette er innvilget. Artikkel i Kjemi om møtets 

faglige innhold må skrives i etterkant.    

 

5.3: Therese Klemmetsrud (Farm. inst., UiO) søker om kr 25 400,- til 

deltagelse på 11th US-Japan Symposium on Drug Delivery Systems, 16. – 

20. desember 2013, Hawai. Klemetsrud har søkt om og fått økonomisk støtte 

i 2011 til tilsvarende konferansedeltagelse. Hun er nå i sin avslutning av sin 

ph.d-utdannelse, og det er uklart for hovedstyret hvilken overføringsverdi en 



                                                                                                                               Side 3 av 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

deltagelse på denne konferansen vil ha for henne. Med bakgrunn i dette, og at 

vi har ytterligere en søknad til samme konferanse (5.4), avslås denne. 

 

5.4: Hilde-Gunn Meland (Farm. inst., UiO) søker om kr 25 400,- til 

deltagelse på samme konferanse som under søknad 5.3. Hovedstyret 

innvilger denne, men gjør obs på at kost dekkes kun med 70% av statens 

satser eller etter regning. En artikkel til Kjemi om møtets faglige innhold må 

skrives i etterkant. 

 

5.5: Elin Gjengedal søker om ca kr 12 000,- til deltagelse på EuCheMS-DAC 

møte og XVII EUROANALYSIS (Warszawa, Polen i august).  

Denne er innvilget – artikkel i Kjemi skrives i etterkant.         

  

5.6: Kristian Bunkholt Nauste drar på kurset ”Experimentell kemi” 11-16 

august, i Gävle. Han søker om at NKS dekker SEK 3750,- + reise, NOK 

2500,-, totalt ca kr 5000,-. Dette er innvilget. Artikkel i Kjemi om faglig 

innhold er ønsket. 

 

5.7: Roland Kallenborn søker om dekning av reiseutgifter og opphold i 

Barcelona ifbm møte i EuCheMS DCE-møte kr 5434,- pluss kost 6 dager. 

Møtet varer 23. – 28. juni.  Kost: 800×0,7×6 = 3360,-. Altså totalt: kr 8794,-.  

Søknaden er innvilget. Artikkel i Kjemi vil bli skrevet. 

 

5.8: Kristian Steffensen søker om midler til å dra på møte i regi av 

EuCheMS’ Div. for Chemical Education, i Limerick, Irland, i juli. Se også 

Sak 4, ovenfor. Beløp: ca kr 7500,-. Dette er innvilget. Artikkel i Kjemi er 

ønsket. 

 

5.9 Info. (Enkeltvedtak er fattet etter e-post-runde i hovedstyret). 

5.9.1: Einar Uggerud overtar etter Kenneth i PCCP. 

5.9.2: Kjemi-OL: Finansiering fra NFR er på plass for 2013. (Kun for 2013 – 

det må søkes på nytt for ny periode).  

5.9.3: Innvilget møtegaranti for CSI 2013 i Tromsø (inntil kr 30 000,-). 

5.9.4: Kenneth Ruud innvilget hotellovernatting kr 4034,- ifbm 

Eksekutivkomitemøte for Ownership Board, PCCP, i London, april.  

5.9.5: Bevilget ca 6000,- til Kenneth Ruud for deltagelse på PCCP 

Ownership Board-møte i Zürich 24. mai.   

5.9.6: Søknad fra Annette Lykknes (inntil kr 14 600,-) for deltagelse i 9th 

International Conference on the History of Chemistry, som arrangeres i 

Uppsala og Stockholm i august. Innvilget. 

5.9.7: 5 nomineringer til årets Yaras Birkelandpris i kjemi og fysikk (1 fra 

UiS, 1 fra UiB, 1 fra NTNU og 2 fra UiO). 
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5.9.8: Generalsekretæren vil delta på IUPAC’s generalforsamling og 

kongress i Istanbul i august.  

5.9.9: Neste års Rådsmøte: Fredag 9. mai 2014.    

 

6.   Landsmøte i kjemi 2014. Status på forberedelser  

Her er ikke noe vesentlig nytt etter orienteringen som ble gitt av Nils Arne 

Jentoft på årets Rådsmøte. Det er kommet en henvendelse fra NLF om en 

forskningspris som sannsynligvis vil inngå i en større Labmesse-

sammenheng, men der NKS er ønsket som partner. Generalsekretæren vil ta 

kontakt med NLF om nærmere informasjon. 

Tidlig på høsten må hovedstyret ta en endelig stilling til om forberedelser for 

et Landsmøte skal settes i gang. Alle faggruppene vil få forespørsel om de vil 

stille med eget program, om rammer for et nytt Landsmøte, etc. Dette vil bli 

gjort tidlig på høsten. En komite med medlemmer fra alle aktuelle faggrupper  

må da på plass så raskt som mulig. Jentoft har sagt seg villig til å lede 

arbeidet, i så fall. 

   

 

7. Eventuelt 

 

7.1: Industry Lecture 2013? Hovedstyret bestemte at den nye faggruppen for 

uorganisk kjemi og materialkjemi kontaktes med tanke på å arrangere 

Industry Lecture i 2013. 

 

7.2: Møtekalender. Ved hjelp av en ”doodle” vil vi finne en passende dato i 

september/oktober, og i desember blir det sannsynligvis den 13. 

 

 

 
 

 

Generalsekretæren. 

         

 


