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Referat fra Hovedstyremøte den 3/3 – 2016. 

 
Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 
ble avsluttet ca kl. 15.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, 
Gro Johnsen, Jørn Hansen, Stig Valdersnes, Hege Karlsen og Harald 
Walderhaug.  Finn K. Hansen deltok under sak 2, og John Vedde under sak 6.            
Jørn Hansen hadde meldt forfall. 

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 11.12.2015 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi 
 
a) Regnskap 2015.  Regnskapet for 2015 ble gjennomgått. Det viste et 
negativt driftsresultat på kr 126 309,-, mot budsjettert underskudd på 
130 000,-.    
 
b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2016, basert 
på regnskapstallene for 2015. Hovedstyret sluttet seg til forslaget. Det er lagt 
inn et anslag for renteinntekter for 2016, basert på tallene i regnskapet for 
2015. Driftsmessig er det lagt opp til et mindre underskudd for 2016.      
 
c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 
e-post. Medlemskapskontingent i EuCheMS er i 2016 ca kr 35 000,-.  
 
 
3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2015 for 
selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre endringer.  
 
 
4. Hovedstyrets planer for 2016. Dette dokumentet er utarbeidet etter 
møtet. Dette er nå godkjent, og oversendes faggruppene og lokalavdelingene 
ved innkalling til Rådsmøtet. 
 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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5. Rådsmøtet 2016. Møtet finner sted fredag den 15. april i Videnskaps-
Akademiets lokaler i Oslo.  
 
a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  
 
b) Det er ikke foreslått tildeling av Guldberg-Waage-medalje eller foreslått 
nye æresmedlemmer denne gang. 
 

  c) Avvikling av 100-årsregelen. Hovedstyret vil fremme forslag om  
  endring av paragraf 10, punkt 4: «Når summen av et medlems alder og   
  sammenhengende medlemstid er minst 100 år, fritas medlemmet for  
  kontingent.»  
  Forslag til Rådet: Hovedstyret foreslår at punkt 4, paragraf 10 strykes.  
  Medlemmer over 67 år vil da betale halv kontingent, uansett lengde på  
  medlemskap. Bestemmelsen vil ikke gis tilbakevirkende kraft, men vil  
  begynne å gjelde fra den 15. april 2016, under forutsetning av at Rådet gir  
  sin tilslutning.     
   
 
d) En dagsorden for Rådsmøtet ble vedtatt etter forslag fra    
    generalsekretæren. 
 
e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 
 
 
6. Websider og medlemsregister. John Vedde orienterte. Det behøves en 
avklaring med Lars Ole Ørjasæter/MediaOslo angående felles hjemmesider, 
med tanke på den elektroniske utgaven av bladet Kjemi. Ørjasæter vil bli kalt 
inn til hovedstyremøte før sommeren for nærmere diskusjon. 
 
7. Kjemi-OL. Hovedstyret er orientert i en epost fra Bjørn Dalhus om at 
antallet realfagskonkurranser vil bli økt med to fra og med i år, uten at 
totalbeløpet fra NFR sannsynligvis vil øke. Dette vil da medføre lavere 
bevilgninger pr konkurranse derfra. Det sannsynlige beløpet for Kjemi-OL i 
2016 inngår i budsjettforslaget.  
 
8. Karbohydratfondet. Ordningen legges ned, grunnet lav søkning. 
Restbeløp overføres til våre øvrige fondsmidler og administreres etter 
statuttene for disse. Rådet orienteres. 
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9. Ny arbeidsmarkedsundersøkelse i regi av EuCheMS. EuCheMS vil i 
løpet av 2017 gjennomføre en ny arbeidsmarkedsundersøkelse. Øyvind 
Mikkelsen vil være NKS’ kontaktperson, som forrige gang.     
 
 
Generalsekretæren. 


