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Norsk Kjemisk Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 4/4 – 08. 

 
Møtet ble avholdt i forbindelse med Rådsmøtet på Videnskaps-Akademiet. Det 
startet kl. 15.05 og ble avsluttet kl. 15.20. Følgende personer var til stede : Tor 
Hemmingsen, Solveig Flock, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud, Hans 
Henrik Øvrebø og Harald Walderhaug. 
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.  

 
 
1. Driftstilskudd for bladet Kjemi 
Redaktøren har opplyst hovedstyret om at det har gått lang tid siden støtten 
fra NKS er blitt endret. For tiden er denne på ca kr 35,- pr medlem som får 
tilsendt bladet. Totalt utgjør denne støtten nå ca kr 90 000,- pr år. Pengene 
går i det vesentlige med til dekning av portoutgifter. Ved at forlaget (Media 
Oslo) fakturerer NKS for dette beløpet, må det betale moms av midlene.  
Et forslag fra redaktør Lars Ole Ørjasæter er at NKS i stedet overfører avsatte 
midler som en driftsstøtte uten fakturering fra forlaget. Dette er en mulighet, 
siden NKS står som deleier. Forlaget har forøvrig en lignende avtale når det 
gjelder bladet Skogindustri, så det er ikke lovmessige hindre for en slik 
ordning. I og med at NKS nå avsetter kr 110 000,- i sitt budsjett for 2008 til 
Kjemi, øker på denne måten støtten pr medlem fra kr 35,- til kr 45,-, noe som 
vil frigjøre midler også til redaksjonelt arbeid. 
 
Hovedstyret slutter seg til at støtten til Kjemi gjennomføres som skissert 
ovenfor.  
 
                                   
2. IUPAC 
NKS har fått frist til begynnelsen av mai med å oppnevne/gjenoppnevne 
nasjonale representanter til ulike Divisions i IUPAC for årene 2010 og 2011. 
For perioden 2008 og 2009 er følgende oppnevnt: 
Div I, Physical and Biophysical Chemistry: Svein Stølen 
Div II, Inorganic Chemistry: Pavel Karen 
Div III, Organic and Biomolecular Chemistry: Einar Uggerud 
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Div VII, Chemistry and Human Health: Georg Becher, alle Kjemisk institutt, 
UiO (Becher har hovedstilling på  Folkehelseinstituttet). 
Alle har sagt seg villige til å stille for en ny periode, og vil bli innstilt overfor 
IUPACs sekretariat. 
 
 
3. Konsern-og bedriftsmedlemmer 
3 av våre konsernmedlemmer har vært gjennom store restruktureringer og 
andre endringer siste året. Det gjelder Hydro, Statoil og Borealis. Det må fra 
NKS’ side ordnes opp i vårt forhold til nye konstellasjoner i denne 
forbindelse. Hovedstyret tar nå kontakt med bl.a. StatoilHydro og 
representanter for tidligere Borealis for å forsøke å få på plass nye avtaler. 
 
 
4. Informasjon 
a) Nytt medlem av Hassel-komiteen: Berit Fjærtoft har meddelt at hun nå 
trekker seg fra komiteen etter mange års innsats. Kjemisk institutts styre har 
oppnevnt Unni Olsbye, Kjemisk institutt, UiO, som nytt medlem etter 
Fjærtoft. 
Komiteen består nå av: Mats Tilset, Harald Møllendal, Unni Olsbye, alle 
Kjemisk institutt, UiO, samt Arne Smalås, Kjemisk institutt, UiT. 
 
b) Hovedstyret har, etter søknad fra FAK ved Elin Gjengedal, innvilget 
garanti (kr 30 000,-) til Nordic Plasma-møtet i Loen til sommeren. 
 
c) Ole Swang har meddelt hovedstyret at han trekker seg fra vervet i styret 
(”Ownership board”) for PCCP. Kenneth Ruud har sagt seg villig til å gå inn 
i dette vervet etter Swang. Generalsekretæren tar kontakt med Royal Society 
of Chemistry for oppnevning av Ruud til dette vervet.   
 
 
 
Generalsekretæren. 

         
 


