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Norsk Kjemisk Selskap 

Referat fra Hovedstyremøte den 18/10 – 07. 
 
Møtet ble avholdt på Norges varemesse, Lillestrøm i fbm det 18. Landsmøte i 
Kjemi. Det startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca 14.00. Følgende personer var til 
stede : Tor Hemmingsen, Solveig Flock, Hans Henrik Øvrebø, Kenneth Ruud, 
Kari Herder Kaggerud og Harald Walderhaug. I tillegg var redaktør Lars Ole 
Ørjasæter, Kjemi, innkalt til Sak 3. 
President Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.   

 
1. Innkalling og referatet fra møtet den 08.06.07 ble godkjent uten 
merknader.  
 
2. Økonomi.                                                                             
De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr medio oktober i 
forhold til budsjett. Økonomien er under kontroll.    
 
3. Bladet Kjemi. Møte med redaktøren. 
Redaktør Lars Ole Ørjasæter orienterte hovedstyret om økonomi og 
samarbeidet med NKS.  
• 8 utgivelser pr år.  Fra og med neste år blir antallet utgivelser redusert fra 
9 til 8. Dette skyldes noe manglende stoff-tilgang og annonse-markedet. Alle 
NKS’ medlemmer oppfordres til å sende redaksjonen stoff som er av 
interesse for selskapets medlemmer, slik som ren informasjon om møter, 
møtereferater og ikke minst populærvitenskapelige innlegg om aktuelle tema. 
• Stillingannonser på hjemmesider. Et samarbeid mellom NKS og Kjemi 
angående annonsering av stillingsannonser for NKS’ bedrifts-og 
konsernmedlemmer på Kjemi’s og NKS’ internettsider ble diskutert. Det er 
enighet om at dette bør tilbys våre støttespillere, mot en viss pris som må 
diskuteres nærmere. Solveig Flock og Hans-Henrik Øvrebø følger opp saken 
og rapporterer til neste hovedstyremøte. 
• Økonomisk bidrag.  NKS betaler nå porto for utsendelse av bladet, for 
tiden noe over kr 90 000,- pr år. Redaktøren har ellers liten godtgjørelse for 
sitt redaktørarbeide. Hovedstyret vil diskutere en oppjustering av bidraget til 
utgivelsen av bladet. Generalsekretæren og presidenten vil følge opp. 
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• Nyhetsbrev fra Kjemi ? Det må avklares hvorvidt Kjemi-redaksjonen kan 
anvende e-post-listen fra medlemsregisteret til utsendelse av nyhetsbrev. 
Generalsekretæren vil følge opp.                       
 
4.  EuCheMS.  
Kontingent for neste år blir for NKS ca kr. 12000,-. Presidenten har vært på 
generalforsamlingen som i år var i Frankfurt A.M. Eget referat vil bli 
publisert i Kjemi.Neste år vil generalforsamlingen bli lagt til Stavanger, med 
NKS som vertskap. Det er søkt om økonomisk støtte fra bl.a. en del av våre 
konsernmedlemmer.    
 
5. Det 18. Landsmøte i Kjemi.  
Pr 10. oktober var det 212 påmeldte. De fleste av disse møtte opp, og i tillegg 
kom det en del etterpåmeldte. Inklusive 80 000,- fra NLF og sponsing av 
lokaler fra Norges Varemesse (gratis lokaler) gir dette et godt overskudd til 
fordeling mellom de faggruppene som deltok. Eget regnskap for Landsmøtet 
blir utarbeidet. 
 
6. Grensesprengende kjemi (GK) 
Status pr medio oktober 2007 :                                                           
•  Totalt er det avgitt 2013 av 3000 bøker 
• Av disse er 436 gitt bort  
• Totalt 1577 bøker er solgt.                                                                               
I tillegg ble det solgt ca 15 bøker på Landsmøtet. 
 

     7. Rekruttering av bedrifts-og konsernmedlemmer. 
Hans Henrik Øvrebø og Solveig Flock har utarbeidet forslag til nye bedrifts- 
og konsernmedlemmer. Disse vil bli kontaktet i nær framtid. I forbindelse 
med dette arbeidet er det viktig at NKS kan fortelle bedriftene hva disse får 
igjen for sitt medlemskap. Her kan det være viktig å ha noen konkrete 
oppgaver for NKS å vise til. Som ledd i dette vil NKS sammenfatte mål og 
strategi for internasjonalt samarbeid gjennom våre samarbeidsorganisasjoner 
EuCheMS og IUPAC. Presidenten følger opp ved å utarbeide en punktvis 
liste over de viktigste virksomheter.         
Annonsering av stillingsutlysninger på hjemmesidene (se Sak 3) er 
forhåpentlig et viktig incitament i denne sammenheng. 
 
8. NKS’ hjemmesider. 
Disse blir kontinuerlig oppdatert. Oppfordring går til alle faggrupper og 
lokalavdelinger om å oppdatere sine hjemmesider der det er behov. 
Spørrespalten får mange spørsmål – ikke alle er like relevante. 
   
 



                                                                                                                               Side 3 av 3                              

9. Diverse.  
Søknader : 
1) Arne Haaland søker om kr 10 000,- for oversettelse av faglig bok han er  
eneforfatter for, til russisk. Dette er innvilget, og belastes avkastningen av 
ACTA-fondet.     
  
Info 
• IUPAC vil i samarbeide med bl.a. UNESCO forsøke å gjøre året 2011 til 
internasjonalt kjemi-år. 
• Lise-Lotte Gundersen har vært på EuCheMS (Organic Division)-møte i 
Zürich.    
 
    
10. Eventuelt. 
Svenska Kemistsamfundet arrangerer hvert år i januar/februar ”Berzelius-
dagarna” – for gymnaselever fra hele Norden. Norge ved NKS bør vurdere å 
sende inntil 3 kjemiinteresserte elever for å delta på arrangementet. En 
naturlig rekrutteringsbase vil være 1.-uttaket til Kjemi-olympiaden. En 
ordning med uttak gjennom OL-komiteen må da avtales nærmere med den. 
En finansieringsordning bør komme på plass til 2009. President og 
generalsekretær følger opp saken. 
  
Generalsekretæren.    
        

 


