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Referat fra Hovedstyremøte den 3/3 – 2017. 

 
Møtet ble avholdt på rom V114, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen, 
Gro Johnsen, Jørn Hansen, Stein Helleborg, Hege Karlsen og Harald 
Walderhaug.  Finn K. Hansen deltok under sak 2. 

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 09.12.2016 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi 
 
a) Regnskap 2016.  Regnskapet for 2015 ble gjennomgått. Det viste et 
positivt driftsresultat på kr 16 075,-, mot budsjettert underskudd på 31 000,-.    
 
b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2017, basert 
på regnskapstallene for 2016. Hovedstyret sluttet seg til forslaget mot at det 
også settes opp et alternativt budsjett der en overføring av restmidler etter 
faggruppen for Matkjemi inngår. Se sak 7, nedenfor.   
 
c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 
e-post. Ved utgangen av februar var det kommet inn kr 410 000,- av disse 
midlene. Medlemskapskontingent i EuCheMS er i 2017 ca kr 39 000,-.  
 
 
3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2016 for 
selskapet. Denne ble godkjent.  
 
 
4. Hovedstyrets planer for 2017. Dokumentet er utarbeidet og oversendes 
faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 
 
 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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5. Rådsmøtet 2017. Møtet finner sted fredag den 5. mai 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) Forslag om å avvikle faggruppen for Matkjemi – se også sak 7 under. 
   
 
d) En dagsorden for Rådsmøtet ble vedtatt etter forslag fra    
    generalsekretæren. 
 
e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 
 
 
6. Søknader og info. 
6.1s: 
Lise-Lotte Gundersen er innvilget søknad om reisestøtte på kr ca 8 800,- til 
dekning av deltagelse på møte i EUCHEMS Organic Chemistry Division. 
Divisjonen avholder styremøte i Køln  05.07.2017.   
 
6.2s: Helmer Fjellvåg søker om å få utbetalt kr 5850,- til faggruppen for 
uorganisk og materialkjemi (FUM) som kontingent for året 2014. Dette 
beløpet har stått som en fordring for faggruppen, grunnet manglende konto. 
Dette er i orden nå. Hovedstyret godkjenner søknaden. 
 
6.3i: 
Pavel Karen, Einar Uggerud, Bengt Erik haug og Leiv Sydnes gjenoppnevnes 
for en ny to-årsperiode (2018/2019) til sine verv i hhv Div II, III og VII, og 
CHEMRAWN- komiteen i IUPAC. 
 
6.4i:  
Arrangørene av konferansen Eurocarb 2017 har fremmet et forslag om at 
nasjonale selskaper yter tilskudd til deltagelse på aktuell konferanse i 2017, 
begrenset oppad til en viss sum. Bjørn Christensen ber NKS om dette, og 
styret stiller seg positivt. Ved fristens utløp 31/1 var to studenter påmeldt: 
Ingrid Vikøren Mo (NTNU) og Christian Winther Wold (UiO).  
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7. Leder av faggruppen for Matkjemi, Anne-Berit Wold, ber i en e-post til 
hovedstyret om at faggruppen oppløses, da det ikke lenger er mulig å drive 
denne.   
Hovedstyret beklager, men gir sin tilslutning, og tar saken opp med Rådet for 
endelig avgjørelse. 
 
Generalsekretæren. 


