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Norsk Kjemisk Selskap 

Referat fra Hovedstyremøte den 14/12 – 07. 
 
Møtet ble avholdt på rom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl 09.00 og 
ble avsluttet ca kl 12.00. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, 
Solveig Flock, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud og Harald Walderhaug. 
Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall.  
President Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.   

 
1. Innkalling og referatet fra møtet den 18/10 – 07 ble godkjent uten 
merknader.  
 
 
2. Økonomi.                                                                             
 
De viktigste poster ble gjennomgått hva gjelder belastning pr 1. desember i 
forhold til budsjett. Økonomien er under kontroll og ser ut til å gå med et 
overskudd i 2007.    
 
 
3. Bladet Kjemi. Oppfølging fra forrige hovedstyremøte. 
 
• Økonomisk bidrag. Hovedstyret vil sette av kr 110 000,- i budsjettet for 
2008 til dekning av portoutgiftene for utsendelsen av bladet (kostet ca kr 
95 000,- i 2007) samt til en viss kompensasjon for redaktøren.   
• Nyhetsbrev fra Kjemi. E-postlisten for NKS’ medlemmer er oversendt 
redaktøren for utsendelse av nyhetsbrev som e-post fra Kjemi-redaksjonen. 
De som ikke ønsker å motta slike gir beskjed om det. Informasjon følger det 
første brevet. 
• Stillingsannonser på NKS’ og Kjemi’s hjemmesider. Pris på annonsene 
må avtales. Dette følges opp av Flock og Øvrebø. 
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4. Det 18. Landsmøte i Kjemi.  
 
Knapt 230 personer deltok på årets landsmøte, totalt. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne er stort sett svært positive, selv om her selvfølgelig er 
forbedringspotensial. Plenarsesjonene trakk for få deltagere denne gang, og 
de må organiseres annerledes ved neste anledning. Det er mulighet for at 
neste Lab-messe vil finne sted allerede i 2009, og at disse vil gå hvert annet 
år i fortsettelsen. En beslutning om dette vil av NLF tas tidlig på vårparten i 
2008. NKS må eventuelt bestemme seg om selskapet vil arrangere 
landsmøter annet hvert år. Deltagelse fra samtlige faggrupper er mer enn 
ønskelig. En styrkning av landsmøtekomiteen med en sekretærfunksjon vil 
bli nødvendig. Hovedstyret vil følge opp og fremme egen sak for Rådsmøtet 
til våren.               
 

     
     5. Rekruttering av bedrifts-og konsernmedlemmer. 
     
     Flock og Øvrebø er i ferd med å kontakte en del bedrifter med tanke på å  
     rekruttere dem som medlemmer. Det er viktig å kunne tilby dem fordeler ved  
     et medlemskap. Stillingsannonser på selskapets hjemmesider (se Sak 3  
     ovenfor) til fordelaktig pris er tenkt å være et slikt incentiv.      

 
 
 
6. Diverse.  
 
Søknader : 
Kromatografisymposiet/v Karina Langseth er innvilget kr 30 000,- i 
møtegaranti. Det understrekes at dette ikke kan brukes til å dekke budsjettert 
underskudd. 
  
Info 
•   Berzelius-dagarna i Stockholm månedsskiftet januar/februar 2008: 
Hans-Petter Hersleth (Kjemi-OL) sørger nå for å plukke ut 3 elever fra 
1.uttaket og deltar som reiseleder. Total kostnad for NKS: kr 12 700,- (se for 
øvrig Sak Eventuelt i referat fra forrige hovedstyremøte). 
•   Finn K. Hansen er innvilget kr 7186,- for deltagelse på faglig konferanse 
(ECIS, Geneve tidligere i høst).     
•   Trondhjems avd: Reise for Keith Redford: kr 2531,-. 
•   Bergens avd: Reise for John Henninge/Aker universitetssykehus: kr 
1592,- 
 
Generalsekretæren. 


