
NORSK KJEMISK SELSKAP 
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTET FREDAG 24. SEPTEMBER  2004 
 
 
Møtet ble holdt på Kjemisk inst., UiO. Det startet kl. 10.20 og sluttet kl. 13.50 
Til stede: Nina Aas, Solveig Flock,  Morten Moe, Finn Myhren og Hans Henrik 
Øvrebø og Tore Benneche. Hans-René Bjørsvik var fraværende.  

  
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
1. Referat fra styremøtet 11. juni 
 En videre oppfølging av saker i referatet: 

Aksjon Nina : 1) Gjennomgang av IUPAC og FECS på neste hovedstyremøte. 
2) Innpassing av kromatografisymposiet under NKS 

 
2. Oppsummering"Landsmøtet 04" 

Et deltagerantall på 240 var tilfredsstillende og omtrent som forventet. 
Lokalitetene for enkelte faggrupper var ikke tilfredsstillende. Det samme med 
skilting og info om hvor møtene skulle ho ldes. 
Aksjon Solveig: skriver om plenarforedragene, til Kjemi  

 
3. NKS sin hjemmeside 
 NKS vil søke hjelp for oppgradering av hjemmeside 
 Aksjon Tore : Tar kontakt med Jon Vedde for å avklare formaliteter 

Aksjon Nina : Tar kontakt med faggrupper og lokalavdelinger som ønsker 
hjelp med hjemmesidene. 

 
4. Bedrift- og konsernmedlemmer 

Det er viktig at konsern- og bedriftsmedlemmene får info om hva NKS gjør 
for å fremme forståelse og interesse for kjemien i Norge. 
Aksjon Hans H. og Tore : Utarbeidelse av informasjonsmateriale om NKS til 
bedrifter og konsern. 
Aksjon Nina : sender sin NKS/Nanomat presentasjon til Hans H. 
Aksjon Nina : Kontakter Jotun  
Aksjon Nina : Kontakter FENT, sjekker om det er mulig å finne nye 
bedriftsmedlemmer i matindustrien. 

 
5. "Cutting Edge Chemistry" 

Skal vi samle prosjektet i en bok ? 
Aksjon Tore: Ta kontakt med skolelaben ved Kjemisk inst. UiO, for å finne 
ut om en slik bok vil være av interesse for den videregående skolen. 
Aksjon Morten: Sjekker med forlaget ’kultur og kunnskap’ om muligheten 
for utgivelse/distribusjon av boka. 

 
6. Kontakt med TEKNA 



Aksjon Nina : Kontakter TEKNA for å finne ut om de virkelig er interessert i 
et samarbeid med NKS 

 
7. IUPAC Poster Prizes  
 Aksjon Tore : Info om dette sendes til faggrupper og lokalavdelinger 
 
8. Oppgradering av NKS sin medlemsbok og folder. 
 Oppgraderingen av NKS sin folder ses i sammenheng med aksjon i punkt 4. 

Oppgraderingen av NKS sin årbok ses i sammenheng med utviklingen av 
NKS sin hjemmeside. Disse sakene tas opp på neste styremøte. 
Aksjon Nina: forelegger plan for arbeidet/kostnader på neste rådsmøte, sak til 
beslutning. 

 
9. Forslag om nye IUPAC-medlemmer 
 Det skal nomineres nye medlemmer til verv i IUPAC 

Aksjon Tore : De nåværende medlemmene kontaktes for gjenvalg og 
faggruppene kontaktes for å komme med forslag til andre personer som kan 
delta aktivt i IUPAC-arbeidet. 
Aksjon Nina : Forespør Martin Ystenes om han kan stille i ’committee on 
chemistry education’. 

 
10 Forskningsfondet. 
 Forskningfondet settes til kr 60.000,- for 2005 - det samme som for 2004. 
 
11. Gule sider som annonsering for NKS 

Hovedstyret vil ikke bruke mer penger på annonsering for selskapet gjennom 
Gule sider enn det som brukes i dag (kr 4.000,-) 

 
12. Orienteringssaker 
 
13.  Eventuelt 
 a) Eurobachelor 
  Aksjon Nina : Finner fram info til hovedstyremedlemmene 
 b) Besøk fra Kina. 

Aksjon Tore: Oversender saken til EECC. 
c) FECS School in Protein Chemistry: 
Aksjon Tore : Informerer aktuelle miljøer i Norge 
d) Norsk representant i FECS (Division on Chemistry and Environment). 
Georg Becher, Statens inst. for folkehelse innstilles. 
e) Nanomat 2006 
NKS vil gjerne være medarrangør 
Aksjon Nina : Norske miljøer kontaktes 
d) Info om FECS og IUPAC 
Hovedstyret mener at det bør komme regelmessig info om disse organene i 
Kjemi under NKS-nytt. Det samme gjelder styrets arbeid. 
Aksjon Nina: skriver kort sak for neste ’Kjemi’ 
e) Vannskadet NKS-monter  
Den skadde monteren repareres og sikres mot nye skader. 
f) PCCP 



Aksjon Nina: snakker med Terje Østvold om han kan sørge for reklamering 
for PCCP. 
g) FECS lecture 2005 
Aksjon Nina: sender ut info til faggruppene og etterspør navn. 

  
 

 
TB 


