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Referat fra Hovedstyremøte den 24/11 – 06. 
 

Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 

og ble avsluttet kl. 14.00. Følgende personer var til stede : Tor Hemmingsen, 

Finn Myhren, Solveig Flock, Kenneth Ruud, Hans-Henrik Øvrebø og Harald 

Walderhaug. 

Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 

Walderhaug som referent.   

 

1. Innkalling og referatet fra møtet den 22.09.06 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi.                                                                             

De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr 22. november i 

forhold til budsjett.  

                         

3.  Kvinneandel i hovedstyret. 

Det er utarbeidet forslag til tekst til bruk enten i endret vedtekt eller som 

veiledning til valgkomiteen. Teksten er nå sendt faggruppe – og 

lokalavdelingsstyrene til høring og de blir også bedt om å svare på om dette 

skal inngå i vedtektene eller om den skal ligge som veiledning til 

valgkomiteen. Hovedstyret avventer svar og sender ved behov ut purring på 

dette.      

 

4. Kontingent.  

Det er foreslått vedtektsendring angående kontingent for medlemmer under 

26 år. Forslag til vedtektsendring er sendt til faggruppe- og 

lokalavdelingsstyrene, se også sak 3 ovenfor. Hovedstyret avventer svar, og 

sender ved behov ut purring på dette.   

 

5. Landsmøte i kjemi, 2007.  

Forberedelsene er nå i gang. Det er innkalt til et første møte i 

landsmøtekomiteen mandag den 11. desember på Kjemisk institutt, UiO. Nils 

Arne Jentoft har påtatt seg å være leder for komiteen.                                                                       

 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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6. NKS’ hjemmesider. 

Medlemsregister : Det er laget en pdf-fil av medlemsregisteret som vil være 

tilgjengelig på NKS’ hjemmesider. Kontaktinformasjon er utelatt. Det vil bli 

informert gjennom Kjemi.  

Ellers trengs en viss oppdatering av informasjon generelt.     

      

     7. 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.   

Calibur er rekruttert som nytt bedriftsmedlem. Listen over konsern-og 

bedriftsmedlemmer vil bli oppdatert med det første, se også sak 6. 

   

8. Grensesprengende kjemi (GK). 

Pr 22/11 er det totalt avgitt (gitt bort + solgt) 1777 eks (av 3000 totalt). Av 

disse er 1351 solgt. 

      

9. Rekruttering av nye medlemmer. 

Det er sendt forespørsel til lokalavdelingene angående tiltak som kan gjøres 

for å rekruttere nye personlige medlemmer, se også sak 4 ovenfor.  

 

10. EuCheMS. 

i) President og generalsekretær har skrevet referat fra generalforsamlingen i 

Moskva i oktober. Dette kommer i neste nummer av Kjemi. 

    

ii) Det er fremdeles mulig at NKS står som vertskap for generalforsamlingen 

i 2008. 

 

iii) Kenneth Ruud er overfor sekretariatet EuCheMS foreslått oppnevnt som 

norsk representant i “Working Party on Computational Chemistry” som nå er 

blitt en “Division”. 

 

iv) Vidar Jensen, UiB, er overfor sekretariatet i EuCheMS foreslått oppnevnt 

som norsk representant i Organometallic Division etter Mats Tilset, UiO.   

 

11. IUPAC.  

i) Pavel Karen er overfor sekretariatet i IUPAC foreslått som norsk 

representant i uorganisk kjemi-divisjonen. 

 

ii) Walter Lund (“Titular Member”), Bo Nyström, Einar Uggerud, Svein 

Stølen og Georg Becher har alle sagt seg villig til å stille på nytt for årene 

2008-2009. Henstilling er sendt IUPAC’s sekretariat.    

 

iii) Generalforsamling 2007 finner sted i Torino, 4 – 12 august. 
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12. Diverse.  

 

i) Det var ingen søknader.  

 

ii) Planer for neste år : Dokument klart til første hovedstyremøte i 2007.  

 

iii) Budsjett for 2007:  klart til første hovedstyremøte i 2007. 

 

iv) Valgkomiteen er satt i funksjon, og vil komme med forslag til innstilling 

på første hovedstyremøte i 2007.  

 

v) FENT : Det er nå nedsatt et interimstyre som vil forsøke å få i gang ny 

aktivitet i faggruppen.  

 

     13. Priser : Hovedstyret har funnet en verdig kandidat til Guldberg-Waage- 

     medaljen. Kandidaten vil bli tildelt denne på Rådsmøtet i 2007.  

         

14. Bladet Kjemi. Redaktør Lars Ole Ørjasæter har informert hovedstyret om 

at økonomien rundt Kjemi er noe anstrengt. Dette går på annonseinntekter, 

først og fremst. Antallet utgivelser i år blir 9. Hovedstyret vil innkalle 

Ørjasæter til sitt første møte på nyåret for å diskutere saken nærmere.    

 

Generalsekretæren.    

        

 


