
 
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE FREDAG 26. NOVEMBER 2004 
 

Møtet vil bli holdt i på Statoil F-senter, Rotvoll, Trondheim. Møtet startet kl 10.30 og 
sluttet 15.00. Til stede: Nina Aas, Solveig Flock. Morten Moe, Finn Myhren (til 
13.45) og Tore Benneche. Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall og 2. varamedlem 
Åse Raknes Kunne ikke stille på møte. 
 
 
Det var ingen merknader til innkallingen 
      1. Referat fra styremøtet 24. september. 

Aksjon Tore : De skattemessige forhold rundt Kromatografisymposiet og 
engasjementet av John Vedde undersøkes. 

2. Landsmøtet i Kjemi og Cutting Edge 
Nils Arne (på telefon) oppsummerte Landsmøtet. Evalueringen viser at 
deltakerne var fornøyd med arrangementet. Landsmøtekomiteen anbefaler at 
neste landsmøte igjen holdes sammen med Lab-messa og det blir da i 2007.  
Hva Cutting Edge angår har det kommet mange positive tilbakemeldinger. 
Nils Arne viste en oversikt over antall bestilte bøker. Det må enda jobbes for å 
finne en finansieringskilde. 
Aksjon Nils Arne og styret: komme opp med forslag til finansiering av 
utgivelse av Cutting Edge. 
Aksjon Morten: sjekker med Nils Arne om boka kan/skal lages i elektronisk 
form. 

3. NKS sin hjemmeside og database. 
Det ble holdt en telefonkonferanse med John Vedde, kjemisk inst. UiO, hvor 
han redegjorde for det han hadde gjort og  hvilke planer han har i forbindelse 
med NKS sin hjemmeside og database. Siden skal legges ut før jul. 
Aksjon Tore:  Foritec forespørres om tilbud på en internettbasert database for 
medlemsbehandling. 
Aksjon Nina: sjekker om det finnes andre internettbaserte dataverktøy som 
kan brukes. 
Aksjon Finn: sjekker om det finnes andre muligheter. 
Aksjon Morten: Opprette en ”spør oss om kjemi”-spalte på NKS sin 
internettside sammen med John. 
Aksjon alle: gi tilbakemelding til John på hovedsiden innen 15.12.2004 

4. TEKNA, mulige samarbeidsformer 
Generalsekretæren redegjorde for et møte mellom NKS og fagleder i TEKNA, 
John Raaheim. Hovedstyret mente at man skulle fortsette samarbeidet om 
EFCE og Kjemi. Man burde også vurdere tilbudet fra TEKNA om muligheter 
for hjelp med medlemsregister og ulike sekretærfunksjoner. 
Aksjon Tore : Kontakte Raaheim for utforming av en intensjonsavtale mellom 
NKS og TEKNA  

5. Thaulows legat, forslag til kandidater. 
Aksjon Tore : Kontakter Ørjasæter for å opplyse om Thaulow legat gjennom 
Kjemi. 

6. Oppgradering av NKS sin medlemsbok og folder 
Utsatt til neste møte. 

7. Lunsj 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               



8. Gjennomgang av planer for 2004/05 
Presidenten sjekket status på de planene som NKS la fram på siste Rådsmøte. 
Askjon Solveig/Hans Henrik :  Samarbeide med generalsekretæren i 
utarbeidelse av informasjonmateriale om NKS til konsern- og 
bedriftsmedlemmer. Forslag til material skal legges frem på neste styremøte. 

9. EuCheMS, oversikt over organisasjon. 
Presidenten redegjorde for omorganiseringen i FECS og situasjonen for 
tittelen Eurobachelor i kjemi.  
Hovedstyret mente at Universitetene allerede har gjort en omlegging av 
kjemistudiet som gjør at den norske Bachelor-graden antagelig med minimale 
endringer vil kunne tilpasses en Eurobachelor i kjemi.  
Aksjon Nina : NKS vil gi sin støtte til Eurobachelor. Nina melder fra til 
EuCheMS og følger opp. 

10. IUPAC 
Norge vil være representert i Finland i april for å diskutere Skandinavias 
strategi foran generalforsamling i IUPAC 2005. 
NKS ser det som vanskelig at Norge kan stå som arrangør for IUPAC-
konferansen og generalforsamling i 2009. 
Aksjon Nina: kontakte Leiv Sydnes for å høre om utviklingen av UAC. 

11. Søknader 
NKS sentralt vil betale utlegg (med inntil kr 7.800)  som Nord-
Norgeavdelingen vil få i forbindelse med avdelingsmøtet hvor forskningssjef 
Kåre Julsham er invitert som foredragsholder. 

12. Orienteringssaker 
13. Eventuelt 

 
Møter vårsemesteret 2005: 
Hovestyremøter: 11. februar og 17. juni 
Rådsmøte: 8. april 
 
 
Oslo. 29.11.2004 
Tore Benneche 
  

             
 


