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Referat fra Hovedstyremøte den 10/6 – 2015. 

 
Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 09.30 og 
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, 
Gro Johnsen, Stig Valdersnes, Hege Karlsen og Harald Walderhaug.                           
Jørn Hansen, hadde meldt forfall. 

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 25.02.2015 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi, status pr primo juni. 
Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 
gjennomgått, og viser noen mindre budsjettmessige overskridelser på noen 
poster, mens andre avsluttede aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.  
På inntektsiden ligger vi litt under budsjett-tallene, men ikke alle 
medlemmene (inklusive bedriftene) har betalt ennå. Purringer sendes der det 
behøves. 
Det ble budsjettert med en inntekt på kr 295 000,- fra forskningsrådet til 
Kjemi-OL. Det er bevilget kr 220 000,- til dette. 
Alt i alt er økonomien under kontroll.    
 
 
3. Oppsummering av Nordic Presidents’ meeting.  Presidenten og 
generalsekretæren orienterte styret om møtet som ble avholdt i Longyearbyen 
på Svalbard dagene 15. og 16. mai. Et eget referat er utarbeidet og finnes på 
NKS’ hjemmeside. Det vil også bli å finne i et kommende nummer av Kjemi. 
En viktig beslutning var å utgi et Nordisk Newsletter på slutten av året hver 
gang det arrangeres et nordisk presidentmøte – altså hvert annet år. 
Vertskapet det aktuelle året får i oppdrag å drive prosessen, og nyhetsbrevet 
er tenkt publisert i våre respektive fora (medlemsblad og nettsider).  
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4. Søknader og info.  
Søknader: 
 
4 S.1: Søknad fra Giang Thanh Thi Ho om kr 10 245,- til deltagelse på møte 
på Gotland i juni er innvilget. Belastes Karbohydratfondet. 
 
4 S.2: Bengt Erik Haug søker om kr 15 000,- til dekning av deltagelse på 
Human Health Div I IUPAC/Busan, Korea, i august. Innvilget. 
 
4 S.3: Lise-Lotte Gundersen søker om kr ca 4000,- til dekning av deltagelse 
på EuCheMS’ Organic Chemistry Division-møte i Lisboa i juli.  Innvilget. 
 
4 S.4: Elin Gjengdal søker om dekning av utgifter ifbm deltagelse på 
EuCheMS DAC-møte i Bordeaux. Hovedstyret innvilger søknaden med 
inntil kr 12 000,-.  
 
4 S.5: Annette Lykknes søker om dekning av utgifter ifbm deltagelse på 10th 
International Conference on the history i Aveiro, Portugal. Hovedstyret 
innvilger søknaden med inntil kr 15 000,-. 
 
4 S.6: Harald Walderhaug søker om dekning av utgifter til deltagelse på 29th 
ECIS i Bordeaux i september. Dette er innvilget, og dekkes av 
sekretariatsposten (kr 20 000,-). 
 
For alle innvilgede søknader gjelder at det skrives en artikkel til Kjemi om 
møtet. 
 
Info: 
 
4 I.1: Søknad fra May-Britt Stjerna (Kjemilærerkonferanse). Innvilget kr 
30 000,- i garanti (i møte 17/4)  
 
4 I.2:  Einar Uggerud innvilget reisestøtte til PCCP Ownership Board – møte 
i Frankfurt med kr 6 200,-. (etter epost-runde). 
 
4 I.3: Pavel Karen (Div 2), Einar Uggerud (Div 3) og Bengt Erik Haug (Div 
7) er gjenoppnevnt til ny periode i IUPAC’s avdelinger (divisions). (De to 
første «Titular Members» – Haug «National Representative») 
 
4 I.4: Annette Lykknes gjenoppnevnt som NKS’ representant i Working 
Party on the History of Chemistry i EuCheMS.  
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4 I.5: Lise-Lotte Gundersen er gjenoppnevnt som NKS’ representant i Div. 
for Organic Chemistry i EuCheMS (epost-runde etter møtet).  
 
4 I.6: Harald W er påmeldt til IUPAC-møtet i Busan/Korea i august.   
 
4 I.7: Neste år Rådsmøte: Fredag den 15. april, DNVA. 
 
 
5. Eventuelt. Stig Valdersnes orienterte om Teknas faglige årsmøte, der han  
møtte for NKS.    
NKS er et samarbeidende fagmiljø med Teknas øvrige fagmiljøer og deltar 
derfor på Teknas faglige årsmøte, som i år fant sted 6.-7. februar i Nydalen i 
Oslo. Tekna startet opprinnelig som en faglig forening og det var først senere 
at fagforeningsbiten kom inn. En av Teknas fire søyler er fagsiden, og Tekna 
ønsker å være en partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere. 
Tekna har ca. 68 000 medlemmer, men bare noen få tusen av disse er 
medlem i en av de ca. 40 faggruppene. Teknas mål er at alle skal finne sin 
faglige gruppering i Tekna. Tekna ønsker derfor å øke deltakelsen i det 
faglige nettverket som per i dag koster fra 0 til 400-500 kroner, i tillegg til 
vanlig medlemskontingent i Tekna. Denne fagkontingenten, sammen med 
organiseringen av fagsiden, ønsker Tekna å se nærmere på. Det er forventet 
at dette blir en av sakene på Teknas Representaskapsmøte 12.-14. juni 2015. 
NKS bør følge denne utviklingen av fagsiden i Tekna slik at det gode 
samarbeidet beholdes til felles nytte for begge og slik at eventuell faglig 
overlapp kan unngås i fremtiden. Det bør om mulig også, i fellesskap med 
Tekna, sees nærmere på organiseringen av kontingent i fremtiden.    
 
 
Generalsekretæren. 


