
                                                                                                                               Side 1 av 4                              

 
 
 

 
Norsk Kjemisk Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 2/6 – 06. 

 
Møtet ble avholdt i Kjølv Egelandsbygg, UiS, Stavanger. Det startet kl. 10.10 og 
ble avsluttet ca 15.30. Følgende personer var til stede : Tor Hemmingsen, Finn 
Myhren, Solveig Flock, Hans Henrik Øvrebø, Kenneth Ruud og Harald 
Walderhaug. 
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.   

 
1. Innkalling og referatet fra møtet den 20.01.06 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi.                                                                             
De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr utgangen av 
mai i forhold til budsjett. Økonomien er under kontroll.    
 
3.  Nedleggelse av FENT ? 
Leder av faggruppen har orientert hovedstyret om vanskeligheten han 
opplever ved å drive arbeidet videre, og har bedt hovedstyret om å nedlegge 
faggruppen. Det arbeides nå imidlertid med et nytt initiativ, og hovedstyret 
avventer derfor videre beskjed til neste hovedstyremøte.                                                      
 
4.  Kvinneandel i hovedstyret. 
I forbindelse med valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre som ble 
forelagt Rådsmøtet, ble det fra Rådet satt fram følgende forslag : 
”Hovedstyret anmodes om å utarbeide (forslag til) vedtektsendringer til neste 
Rådsmøte der det tydelig fremkommer at hovedstyret skal ha en gitt 
sammensetning mhp kjønn og evt geografisk spredning, industri/akademia 
etc.” 
Solveig Flock følger opp denne saken, d.v.s tar kontakt med faggruppene og 
lokalavdelingene og eventuelt utarbeider forslag til tekst.     
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5. Kontingent.  
Ifølge våre vedtekter skal medlemmer under 26 år betale halv kontingent. 
Rådet ga på sitt møte den 31. mars d.å. hovedstyret i oppdrag å finne ut om 
det er ønskelig med en endring av vedtektene på dette punkt.  
Kenneth Ruud følger opp denne saken, d.v.s tar kontakt med faggruppene, 
lokalavdelingene og rådsmedlemmene -06 og utarbeider eventuelt forslag til 
endring i tekst.  
 
6. Landsmøte i kjemi, 2007. 
De økonomiske betingelsene fra NLF (Norske laboratorieleverandørers 
forening) vil foreligge i september, og da vil hovedstyret kunne ta endelig 
stilling til om det skal arrangeres et nytt landsmøte i kjemi i september 2007 
på Lillestrøm. Nils-Arne Jentoft er medlem av NLF-komiteen og har sagt seg 
villig til (igjen) å delta i eventuell arrangementskomite for NKS. Se også 
referat fra forrige hovedstyremøte (20.01.06, sak 7).   
Hans Henrik Øvrebø og Solveig Flock følger opp saken for hovedstyret.                            
 
7. NKS’ hjemmesider. 
Hans Henrik Øvrebø foreslår at sidene gjennomgås for bl.a. å gjøre dem mer 
oversiktlige, og vil følge opp dette på hovedstyrets vegner. 
Elektronisk register : Trenger fremdeles tilbakemelding fra medlemmer. Kun 
ca. 50 % har svart hittil. Finn Myhren følger opp. 
Spørrespalten : ca 40 henvendelser pr måned. Finn Myhren driver nå denne 
virksomheten, men behøver hjelp til å svare. Dette ordnes ved å videresende 
forespørsler til lederne for faggruppene og fungerer stort sett bra. Utvalgte 
spørsmål/svar legges ut på hjemmesiden.     
     

     8. Rekruttering av bedrifts- og konsernmedlemmer. 
Forslag til nye bedrifts- eller konsernmedlemmer sendes Tor Hemmingsen og   
Solveig Flock som har ansvaret for å følge opp denne saken for hovedstyret. 
   
9. Grensesprengende kjemi (GK). 
Pr medio mai er det totalt avgitt (gitt bort + solgt) 1408 eks (av 3000 totalt), 
og det selges for tiden mellom 30 og 40 eks. pr måned. 
Det arbeides videre mot skoleverket for ytterligere salg. Tor Hemmingsen og 
Nils-Arne Jentoft i prosjektkomiteen har ansvar for å følge opp.        

 
10. IUPAC. 
Det Norske Videnskapsakademi betaler årskontingenten for NKS til IUPAC 
(International Union for Pure and Applied Chemistry) pålydende 5171 USD 
(32 100,- NOK). 
Følgende personer er oppnevnt av IUPAC til ulike IUPAC Division 
Committees for perioden 2006-2007:    
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• Prof. Einar Uggerud, UIO, “Organic and Biomolecular Chemistry Division 
Committee” 
• Prof. Georg Becher, Nasjonalt folkehelseinstitutt, ”Chemistry and Human 
Health Division Committee” 
• Prof. Svein Stølen, UiO, “Physical and Biophysical Chemistry Division 
Committee” 
• Prof. Bo Nyström, UiO, “Macromolecular Division Committee” 
• Prof. Walter Lund, UiO, “Analytical Chemistry Division Committee” 
 
11. EuCheMS. 
NKS’ kontingent for 2006 til EuCheMS (European Association for Chemical 
and Molecular Sciences) er på 0,2 Euro pr betalende medlem, ikke 1,2 som 
tidligere opplyst i hovedstyrereferatet fra den 20.01.06. Det er vedtatt å øke 
denne kontingenten med 0,2 Euro pr år for neste år og året etter, slik at det 
gradvis vil øke til 0,6 Euro pr betalende medlem. Deretter er det pr dato 
uklart hvor stor denne kontingenten blir for NKS’ vedkommende. 
President og generalsekretær deltar på EuCheMS’ generalforsamling i 
Moskva 11. - 13. oktober. 
Tor Hemmingsen deltar på ”1st European Chemistry Congress”, 27.-31. 
august 2006, i Budapest.  
Hovedstyret hadde ingen innspill til notat fra EuCheMS’s sekretariat 
angående EuCheMS’ Policy Position overfor et nytt ”European Research 
Council (ERC)” (EU’s forskningsråd som er under planlegging i Brussel).  
Notatet kan fås ved henvendelse til generalsekretæren. 
 
12. Rekruttering av nye personlige medlemmer.  
NKS behøver å fornye og helst øke sin medlemsmasse. Kenneth Ruud følger 
opp saken for hovedstyret, og tar kontakt med lokalavdelingene for diskusjon 
om diverse tiltak.  
 
13. Arbeidsfordeling.   
Se de ulike saker ovenfor. 
 
14. Diverse. Info-saker. 
 
a) Prof. Tyge Greibrokk, UiO, er utnevnt til æresmedlem i NKS. 
 
b) Kromatografisymposiet kan lønne en sekretær inntil et visst beløp uten å 
bruke NKS’ organisasjonsnummer. 
 
c) Eirin Pettersen (UMB/Ås) har fått tildelt reisestipend for deltagelse på ”1st 
European Chemistry Congress”, 27.-31. august 2006, i Budapest.  
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d) ”New EuCheMS Working Party on Inorganic Chemistry” : Prof. Pavel 
Karen, UiO, er innstilt fra NKS som norsk medlem. 
 
e) Dato for neste års rådsmøte er satt til fredag den 13. april. 
 
f) Det innføres et sentralt stiftelsesregister under Brønnøysundsregistrene der 
det må betales en viss sum (ca. 2000,-) pr år for stiftelsen Norsk Kjemisk 
Selskaps Fond. 
 
g) Det settes av et beløp på kr. 20 000,- til undervisningsfrikjøp for NKS’ 
kasserer som kompensasjon for regnskapsførsel. Dette blir heretter 
budsjettert med og regnskapsført under posten Sekretariat. 
 
 
15. Møtekalender hovedstyret. 
3. hovedstyremøte 06 : 22. september i Tromsø 
4. hovedstyremøte 06 : 24. november i Oslo 
1. hovedstyremøte 07 : 16. februar i Oslo 
 
 
Generalsekretæren.    
        

 


