
 

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE FREDAG 30. 
SEPTEMBER 2005 

 
   

Møtet ble holdt i på Kjemisk inst., UiO. Møtet startet kl 10.20 og sluttet 14.45. Til 
stede: Nina Aas, Solveig Flock, Tor Hemmingsen, Morten Moe og Finn Myhren samt 
generalsekretær Tore Benneche. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
1. Referat fra hovedstyremøtet 17. juni 
Referatet ble godkjent uten merknader.  
2. NKS internettsider                
Konsernmedlemmer og bedrifter tilbys reklameplass på hovedsiden til NKS for kr 
3.000,- per år. 
Østfoldavdelingen ønskes velkommen på nettet med egen hjemmeside. 
Når det gjelder spørrespalten på NKS sin hjemmeside er det ønskelig at flere personer 
tar del i å svare. Det ble indikert at Faggruppene bør stille med personer til dette. Etter 
hvert er det ønskelig også med en søkefunksjon i spørrespalten. 
Aksjon Morten: Sende forespørsel til faggruppene om personer til å svare i  
spørrespalten  
3. Oppgradering av folder          
NKS sin nye folder er stort sett ferdig. Den vil bli sendt i elektronisk format til 
konsern og bedrifter 
Aksjon Tore: Finne ut hvor mange av NKS sine medlemmer som arbeider i NKS  
medlemsbedrifter. 
4. Oppgradering av medlemsbok          
Spørreskjema til medlemmene er ferdig og klar til bruk. Info i Kjemi. 
Aksjon Nina: Tar kontakt med Kjemi om dette 
5. Samarbeid med Tekna                  
Notatet fra møtet mellom Tekna og NKS ble gjennomgått. Tekna kunne ønske seg en 
til to personer til å utvikle samarbeidet innen kjemi mellom NKS og Tekna. 
Aksjon Tor: Ta kontakt med Cato Brede i den forbindelse. 
6. Grensesprengende kjemi         
Det er bekreftet sponsormidler for 175 kNOK. Alle kapitler er korrekturlest.  
Den opprinnelige tidsplanen med å gi ut boken i løpet av høsten gjelder fortsatt. 
Foreslått pris per bok til skolene er kr 100,-. Det må gjøres en innsats for å reklamere 
for boken.  
Aksjon Tore: Ta kontakt med skolelaben , UiO for å diskutere dette. 
7. Landsmøte 07   
Forespørsel til faggruppene er sendt ut, men foreløpig har det ikke kommet noen 
tilbakemelding om det er noen interesse for å delta.                       
8. IUPAC                                  
Generalsekretæren informerte om IUPACs generalforsamling som ble holdt i Beijing 
Det ble vedtatt at Organisk Vintermøte 2006 skal få dele ut inntil 2 IUPAC 
posterpriser. 
Muligheten for å arrangere et kjemiens år ble diskutert. Et slikt år har vært arrangert i 
bl. a.. i USA og Tyskland.  
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 9. EUCheMS                                  
NKS inngår i listen over ”funding members” av EuCheMS 
Ingen kandidat i Skandinavia til treasurer i EuCheMS. 
10. Diverse 
a) Reparasjon av NKS sin monter 

Oslo-avdelingen gis anledning til å reparere NKS sin monter på kjemisk 
inst. UiO. 

 Aksjon Tore: kontakter lederen i Oslo-avdl. Rolf Vogt. 
b) Industry Lecture 

Faggruppe for katalyse gis etter ønske anledning til å organisere Industry 
Lecture for 2006. 

 c) Faktura per e-post? 
 Saken utsettes 
d)  Endring av §10  punkt 2 og 3 i vedtektene 
     2. Medlemmer under 26 år betaler kr 50,- 
     3. Medlemmer over 67 år betaler 1/2 kontingent. 
e)  Søknader 

Organisk KjemisK Vintermøte 2007 v/Frode Rise gis en garanti på inntil kr 
30.000,- 

 Sekretariatet v/John Vedde bevilges kr 4.500,- for innkjøp av skriver.  
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