
 

NORSK KJEMISK SELSKAP 
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTET FREDAG 20. FEBRUAR  2004 
 
 
Møtet ble holdt på Kjemisk inst., UiO. Det startet kl. 10.25 og sluttet kl. 14.15 
Til stede: Nina Aas, Nils Arne Jentoft, Karl Petter Lillerud, Finn Myhren og Tore 
Benneche. Hans-René Bjørsvik var fraværende. 

  
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
1. Referat fra styremøtet 14. november   

Referatet ble gjennomgått og godtatt. 
 

2. Landsmøte i Kjemi 14. -16. sept. 2004 
Presidenten informerte om Landsmøtekomiteens arbeid. Hovedstyret mente at 
opplegget burde være attraktivt for kjemikere. Det er imidlertid viktig at 
plenarfordragsholderne blir klare snarest mulig – helst i begynnelsen av mars. 
Det er også viktig at kostnadene for NKS i forbindelsen med arrangementet 
blir klargjort snarest mulig. Videre burde man nok en gang prøve å få 
Faggruppe for katalyse til å bli med på arrangementet. Deltageravgiftene på 
henholdsvis kr 1.000,- (ikke NKS-medlem); kr 750,- (NKS-medlem) og kr 
400,- akademia, studenter o. l. synes å være relativt moderate.  Hovedstyret 
foreslår at man ikke har noe felles sosialt arrangement utover det som allerede 
er planlagt. Hvis imidlertid noen av faggruppene ønsker noe mer enn dette, så 
får faggruppene selv stå for det. 

 
3. Industry Lecture 2004 
 Lillerud klargjør snarest om H. Kroto er aktuell. 

Se også punkt 2. 
 
4. Rådsmøtet 26. mars 
 Hovedstyrets forslag til saksliste for møtet er: 
 

 1. Registrering og presentasjon av Rådsmedlemmene. 
 2. Valg av ordstyrer og referent. 
 3.  Behandling av selskapets årsberetning for 2003. 
 4. Avdelingene og faggruppenes årsberetning og regnskap for 2003. 

   5. Behandling av selskapets regnskap for 2003. 
 6. Hovedstyrets planer for virksomheten 2004. 
 7. Driftsformer for NKS. 

   8. Faggruppe for kjemiens historie 
  9. 17. Landsmøte i Kjemi. 
 10. Fastsettelse av kontingenter for 2005. 

11.  Budsjettforslag for 2004. 
12. Valg. 

  13. Ansettelse av revisor. 
 



5. 2004 Meeting for Younger Chemists. 
 Reklamere for Younger Chemist gjennom Kjemi og NKS sin hjemmeside. 
 
6. Guldberg-Waagemedaljen/Æresmedlemmer. 
 Kandidater ble diskutert. 
   
7. Nominasjoner til FECS Executive Committee 

NKS foreslår gjenvalg av Det Svenske Kemistsamheldets Agneta Sjøgren hvis 
hun er villig. 

  
8. Status "Cutting Edge Chemistry"  

De to første kapitlene er allerede trykt. Det blir viktig å kontrollere at resten er 
i rute. Oversettere må informeres om at alt skal oversettes, også spørsmål og 
ordliste. Det tas kontakt med videregående skoler for å finne ut om materialet 
når de som det i første omgang er tenkt til. 

 
9.  Kromatografisymposiet. 

Kromatografisymposiet ønsker en mer formell tilknytning til NKS 
Hvis Kromatografisymposiet skal inn under NKS må det bringes på det rene 
om statusen til NKS som ideelt selskap endres. Avventer svar fra 
skattedirektoratet. 

  
10. Opptrykk av NKS-plakat. 
 Filene som inneholder NKS-plakt gis til alle som måtte ønske dem. 
 
11. IUPAC Affiliate Membership Program 

NKS vil tilby IUPAC Affiliate Membership til enkeltpersoner. Årsavgift kr 
300,-. 

 
12. NKS - felles ansikt utad. 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra avdelingene og faggruppene har 
hovedstyret bestemt at man innfører et felles brevhode.  

 
13.       Arbeidsgruppe for profilering av kjemi 

Presidenten orienterte om arbeidsgruppens aktivitet. Hovedstyret ønsker at 
aktiviteten skal forsette. 

 
14. Diverse søknader  
 Medlemskapet i Forskerfabrikken opprettholdes (årsavgift kr 5000,-). 
 
15. Orienteringssaker 
 
16. Eventuelt 

Presidenten stiller på Nanoteknologimøte 4. juni. 
 
TB 


