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Norsk Kjemisk Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 15/2 – 08. 

 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet kl. 14.30. Følgende personer var til stede : Tor Hemmingsen, 
Solveig Flock, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud, Harald Walderhaug og 
kasserer Finn K. Hansen, under sak 2a) og 2b), gjennomgang av årsregnskap og 
forslag til budsjett.  
Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall. 
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 14.12.07 ble godkjent uten 
merknader.  
 
                                   
2. Økonomi. 
 
a) Regnskap 2007.  Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av kassereren. Det 
viste et positivt driftsresultat på ca kr 45 000,-, før avsetning på finansielle 
poster (fordeling av renteinntekter på diverse fond).     
 
b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2008, basert 
på regnskapstallene for 2007. Noen nye opplysninger angående beregnede 
kostnader for EuCheMS-møtet i Stavanger til høsten, samt det faktum at det 
er kommet mer penger inn som sponsorinntekter enn sekretariatet var klar 
over ved utarbeidelsen av forslaget, gjør at dette må endres litt før endelig 
versjon foreligger. Det vil bli avsatt kr 35 000,- fra NKS sentralt til å dekke 
kostnader i forbindelse med møtet. 
   
c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 
første nummer av Kjemi. Kun kontingent for EuCheMS-medlemskap er pr 
medio februar betalt ut.     
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3. Årsberetningen. Generalsekretæren hadde utarbeidet forslag til 
Årsberetning 2007 for selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre 
endringer. 
 
 
 
4. Hovedstyrets planer for 2008. Generalsekretæren hadde utarbeidet 
forslag til tekst. Dette ble godkjent med noen mindre justeringer, og 
oversendes faggruppene og lokalavdelingene. 
 
 
 
5. Rådsmøtet 2008. Møtet finner sted fredag den 4. april i 
Videnskapsakademiets lokaler i Oslo. Et forslag til dagsorden er utarbeidet.  
 
a) Einar Uggerud har utarbeidet forslag til vedtekter, interimstyre og 
valgkomite for en ny faggruppe i NKS, med navn: Norsk kjemisk selskaps 
fagruppe for beregningskjemi. Med noen mindre endringer i forslaget til 
vedtekter, anbefaler hovedstyret at det opprettes en slik faggruppe. Rådet må 
gi sin tilslutning.    
 
b) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning, og oversendes 
faggruppene og lokalavdelingene. 
   
c)  Prof. Truls Norby, UiO, vil holde et foredrag med tittel: ”Hydrogen; 
grunnstoff og drivstoff”. Dette vil bli lagt inn i programmet for Rådsmøtet. 
   
d)  Et æresmedlem vil bli utnevnt. Høytideligheten vil foregå under 
Rådsmiddagen.  
 
e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 
 
f)  Et forslag til agenda for Rådsmøtet ble vedtatt. 
 
 
 
6. NKS’ internettsider. Angående våre bedriftsmedlemmers adgang til å 
annonsere stillingsannonser på NKS’ og Kjemi’s hjemmesider, må fremdeles 
detaljene angående prissetting avklares. Dette arbeidet fortsetter.  
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7. Diverse.  
a) Søknader 
Tor Hemmingsen søker om dekning for deltagelse på EuCheMS styremøte i 
Brussel, kr 5 600,-. Søknaden er innvilget.  
 
b) Info. 
Nils Arne Jentoft har informert generalsekretæren pr telefon om at NLF 
planlegger nytt Lab-møte på Lillestrøm enten i 2009 eller i 2011. 
Hovedstyret vil bli orientert om den endelige beslutningen, så snart den 
foreligger.       
 
 
 
8. Eventuelt. Ingen saker under Eventuelt. 
 
 
Generalsekretæren. 

         
 


