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Norsk Kjemisk Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 16/2 – 07. 

 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 11.00 
og ble avsluttet kl. 16.30. Følgende personer var til stede : Tor Hemmingsen, 
Finn Myhren, Solveig Flock, Kenneth Ruud, Hans-Henrik Øvrebø, Harald 
Walderhaug og kasserer Finn K. Hansen, under sak 3 b), gjennomgang av 
årsregnskap. Dessuten var Bjørn Dalhus, koordinator for Kjemiolympiaden, 
innkalt til sak 2.  
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.  
Saksnumrene er øket med 1 i forhold til innkalling, da saken om 
Kjemiolympiaden er skilt ut som egen sak under styrebehandlingen. Antall 
underpunkter under sak 3, Økonomi, er tilsvarende redusert med 1.    

 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 22.09.06 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Kjemiolympiaden.                                                                             
Dette er en aktivitet som Norge deltatt i siden 1981, etter at NKS ved 
daværende faggruppe for kjemiundervisning tok et initiativ. 
I 1994 arrangerte NKS den internasjonale Kjemiolympiaden ved Kjemisk 
institutt, UiO. Arrangementet gav et økonomisk overskudd på ca kr 650 000,- 
som ble overført til NKS og omgjort til et fond. Hovedstyret besluttet i 1994 
at avkastningen av midlene skulle gå til delfinansiering av fremtidig norsk 
deltagelse i Kjemi-OL og som middel til å styrke selskapets satsning innenfor 
områder hvor en til da hadde hatt små muligheter til aktiviteter. 
I de senere år er det fra NKS bevilget en sum på kr 30 000,- hvert år til den 
nasjonale delen av arrangementet, i tråd med ovenstående vedtak.  
Det er videre blitt en praksis at selskapet har forhåndsbetalt alle utgiftene 
som er påløpt norsk deltagelse i Kjemi-OL, og så fått refundert disse, minus 
de nevnte kr 30 000,- etter søknad til Forskningsrådet. Dette er for øvrig en 
praksis også Norsk Fysisk Selskap har drevet angående tilsvarende 
realfagskonkurranse innen fysikk.  
F.o.m. 2007 vil Forskningsrådet nå innføre en ny praksis rundt finansieringen 
av realfagskonkurransene. Det skal heretter søkes om midler på forhånd for 
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en tre-årsperiode. Bak søknaden må det stå en anvarlig organisasjon. 
Prosjektstyre vil utgjøres av Stiftelsen Ungdom og Forskning, under 
Forskningsrådet. Søknadsfrist denne gang er primo mars. 
Hovedstyret diskuterte hvorvidt NKS skal stå som ansvarlig organisasjon for 
den norske deltagelsen i Kjemi-OL. En gjennomsnittlig totalkostnad ligger 
for tiden på ca kr. 165 000,- pr år, og som altså dekkes over Forskningsrådets 
budsjetter. 
Konklusjonen ble at NKS’ hovedstyre ser på denne virksomheten som svært 
viktig hva gjelder rekrutteringsarbeid til kjemifagene, og bestemte at NKS 
skal stå som ansvarlig organisasjon, mot at de kr 30 000,- som tidligere er 
bevilget nå søkes dekket gjennom totalbevilgning fra Forskningsrådet. 
NKS vil samtidig overta ansvaret for å utnevne personer til den nasjonale 
arrangementskomiteen. Denne består nå av følgende personer : 
Hans-Petter Hersleth, Øyvind Jacobsen, Ola Nilsen, Kristian Vestli og Berit 
Storm. Prosjektleder er Bjørn Dalhus. 
                                   
3. Økonomi. 
 
a) Se ”Info” under sak 8. 
 
b) Regnskap 2006. Det ferdigreviderte regnskapet for 2006 ble gjennomgått 
av kassereren. Det viser et resultat på godt og vel kr 200 000,-. Dette skyldes 
i hovedsak økte inntekter fra personlige medlemmer etter 
kontingentforhøyelse, økte renteinntekter, samt et godt salg av boken 
Grensesprengende Kjemi i 2006. 
 
c) Budsjettforslag. Generalsekretæren hadde utarbeidet et forslag basert på 
regnskapstallene for 2006, samt noen engangsposter for 2007. Hovedstyret 
foreslo noen justeringer, som nå er kommet med i det endelige forslaget. 
Dette sendes nå til lokalavdelingene og faggruppene. 
NKS vil bevilge kr 100 000,- til digitalisering av Acta Chem. Scand. 
(engangspost), og beløpet dekkes ved at fondet belastes. 
  
4. Årsrapporten. Generalsekretæren hadde utarbeidet forslag til Årsrapport 
for selskapet. Dette ble godkjent. 
 
5. Hovedstyrets planer for 2007. Generalsekretæren hadde utarbeidet 
forslag til tekst. Dette ble godkjent, og oversendes faggruppene og 
lokalavdelingene. 
 
6. Rådsmøtet 2007. Møtet finner sted fredag den 13. april i 
Videnskapsakademiets lokaler i Oslo. Et forslag til dagsorden er utarbeidet.  
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a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning. Det er nå etter hvert blitt 
et problem at valg til hovedstyret ikke følger vedtektene. Dette forholdet bør 
det forsøkes å rydde i, og til neste gang vil det eventuelt utarbeides forslag til 
Rådet. 
   
b) I år vil det deles ut en Guldberg-Waage-medalje til professor Trygve 
Helgaker, Kjemisk institutt, UiO. Han ble i 2006 bl.a. tildelt Universitetet i 
Oslo’s forskningspris, og er for tiden Norges mest siterte kjemiker med 
arbeider innenfor det teoretiske feltet. Et foredrag av ham blir gitt mellom 
Rådsmøtet og middagen. Tittel på foredraget offentliggjøres ved innkallingen 
til Rådsmøtet. 
 
c) Vedtektsendringsforslag. Hovedstyret er etter samlet vurdering kommet 
til at det ikke vil fremme forslag om kvinnerepresentasjon som en 
vedtektsendring. I stedet går hovedstyret inn for at dette gis som 
retningslinjer for valgkomiteen.  
Forslag om kontingent for yngre medlemmer (under 26 år), fremmes som et 
vedtektsendringsforslag for Rådet.  
 
d) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 
 
 
7. Landsmøtet 2007. Komiteen har hatt to møter, og har planlagt et tredje 
den 22. mars. Det ligger an til at landsmøtet vil bli minst på størrelse med 
forrige gang. 
Det arbeides bl.a. med å øke omfanget av plenardelen 1. dag i forhold til 
omfanget i 2004.        
 
8. NKS’ internettsider. Hovedstyret har fått en forespørsel fra et av våre 
konsernmedlemmer angående mulighet for annonsering av stillinger på våre 
hjemmesider. Hovedstyret er av den oppfatning at NKS bør være våre 
støttespillere behjelpelig med dette, ved at det for eksempel blir lagt en lenke 
til bedriftens annonse på deres hjemmeside. Det må avklares med redaktøren 
i Kjemi hvorvidt det kan tas betaling for dette, og i så fall på hvilken måte. 
Bladet vil sannsynligvis ha økonomiske interesser å ivareta her. I 
mellomtiden vil hovedstyret la våre konsernmedlemmer benytte seg av denne 
muligheten gratis, som en prøveordning.    
Presidenten følger opp saken med redaktøren for Kjemi. 
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9. Diverse.  
a) Søknader. 
 
i) Berit Fjærtoft har søkt hovedstyret om bidrag til å opprette en ”Pris i 
elektrondiffraksjon/elektronkrystallografi til ære for Jon Gjønnes”. 
Hovedstyret bevilger kr 10 000,- til formålet. 
 
ii) Faggruppe for analytisk kjemi søker om garanti på kr 30 000,- for 
”Miljøkjemisk vintermøte 2007”. Dette er innvilget. 
 
iii) Det er kommet søknad fra en student ved NTNU, om reisestipend for 
deltagelse i kurs/emne AT-321 ”Fate and Modelling of Pollutants in the 
Arctic”, ved UNIS, Longyearbyen, Svalbard, i tidsrommet 30. april til 17. 
juni. Studenten skal ta dette emnet under sin Mastergrad, og skal ikke bidra 
med eget foredrag eller lignende. Beløpet det søkes om er på knapt kr 
10 000,-.  
NKS deler ikke ut reisestipend til rene undervisningsformål –dette må 
studenten først og fremst be sin institusjon, et legat eller lignende, om å 
dekke.      
 
b) Info. 
i) Redaktøren av Kjemi ber NKS om å overføre kr ca 90 000,- til dekning av 
portoutgifter for 2007 allerede nå i februar. Vanligvis har denne fakturaen 
kommet på et noe senere tidspunkt på året. Dette er midler som er avsatt i 
budsjettforslaget for 2007.     
 
ii) Sekretariatet i EuCheMS har sendt regning på kontingent for 2007, 
pålydende ca kr 9500,- (1175 Euro). Beløpet er så langt vi kan se basert på 
feilaktig tallmateriale angående medlemsstatus i NKS, og burde være på ca 
kr 7700,- (960 Euro). Presidenten følger opp saken. 
 
 
10. Eventuelt. Kenneth Ruud opplyste om at Fagråd for Kjemi behøver 
midler til et sekretariat. Han vil komme tilbake med mer om dette i neste 
hovedstyremøte i juni. 
 
Generalsekretæren. 

         
 


