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Norsk Kjemisk
 

 Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 13/6 – 08. 

 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet ca kl. 15.00. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, 
Kenneth Ruud, Jorunn Sletten, Harald Walderhaug, og kasserer Finn K. Hansen 
under sakene 2 og 3.   
Hans Henrik Øvrebø og Kari H. Kaggerud hadde meldt forfall. 
President Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.  

 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 4/4 – 08 ble godkjent uten 
merknader.  
 
                                   
2. Økonomi. Kassereren hadde utarbeidet oversikt over inntekter og utgifter 
for inneværende år pr 12/6, og disse er under kontroll.  
   
 
3. Plassering av økonomiske midler. Møte med representant for 
DnBNor.  
Hovedstyret hadde et timeslangt møte med Monica Lillerovde, DnBNor. I 
denne banken har selskapet stående en god del av sin kapital, fordelt på ulike 
konti. Hovedstyret er interessert i å forvalte selve formuen så godt som 
mulig, og samtidig maksimalisere avkastningen. Avkastningen inngår som 
drift til selskapet og gjør det i stand til å holde kontingenter på et så lavt nivå 
som mulig. Et annet moment er rydding i den samlede konto-porteføjen – 
ved å sanere noen og slå sammen med andre konti.  
Kassereren får i oppdrag å utarbeide for hovedstyret, i samarbeide med 
banken, et forslag til optimal plassering av kapital, og forslag til 
kontostruktur.        
 
 
4. ”Periodesystemet.no”.  
Svein Stølen, Kjemisk institutt, UiO, var invitert og orienterte hovedstyret 
om arbeidet som er lagt ned og som planlegges ifbm både nettstedet og selve 
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utstillingen. Utgangspunktet for Periodesystemet er rekruttering til 
kjemifaget som sådant. Det er utarbeidet populærvitenskapelig beskrivelse av 
hvert enkelt grunnstoff, og dette er lett tilgjengelig på nettestedet. Videre 
ønskes en utvidelse til å omfatte kjemiske forbindelser og hvordan kjemi 
inngår i moderne apparatur, f.eks. Dette vil koste ressurser, og Stølen og 
medarbeidere ved Kjemisk institutt, UiO, har fått tildelt noe midler fra NFR.  
Spørsmålet til NKS’ hovedstyre er om et samarbeide med NKS kan komme i 
stand, og i så fall hvordan. Hovedstyret ser for seg at faggruppene blir 
aktuelle å kontakte i denne forbindelse. Stølen vil komme tilbake med mer 
konkrete forslag til hva et slikt samarbeide bør inneholde. 
 
        
5. Søknader/info.  
Søknader: 
a) Tor Hemmingsen søker om kr 14 420,- til dekning av deltagelse i ”2nd 
EuCheMS Chemistry Congress”, i Torino, 16. – 20. september 2008. 
Hovedstyret var her ikke beslutningsdyktig, og saken ble sendt på e-
postrunde etter møtet. Søknaden ble så innvilget. 
 
b) Pavel Karen, Kjemisk institutt, UiO, søker om dekning av reise og 
opphold i fbm møte i IUPAC Inorganic Division – møte i Helsinki i juni. 
Under forutsetning av at 70% av statens satser brukes til beregning av kost 
og overnatting (overnatting eventuelt etter regning), er søknaden innvilget.     
 
c) Harald Walderhaug søker om dekning av reise og opphold ifbm ”7th 
Liquid Matter Conference”, Lund, 27. juni – 1. juli, 2008, inntil kr 15 000,-. 
Søknaden er innvilget. 
 
d) Sekretariatet har mottatt en søknad fra dekanus Bjørn Hafskjold, NTNU, 
om økonomisk bidrag på mellom kr 25 000,- og 250 000,- til bokprosjektet 
”Kjemiutdanning i Trondheim gjennom 100 år”.  
NKS deler normalt ikke ut midler til prosjekter av denne type, delvis pga at 
det er for lokalt forankret, og dessuten er beløpene for store. 
Søknaden er avslått.           
 
e) Hans-Petter Hersleth søker hovedstyret om lov til å anvende NKS’ 
organisasjonsnummer til å opprette og registrere en ”.no”-domeneadresse for 
Kjemi-OL. Søknaden imøtekommes, under forutsetning av at merkostnader 
dekkes over Kjemi-OL-prosjektet. 
 
 
f) Finn K. Hansen søker om frikjøp av undervisning for kassererarbeidet han 
utfører for selskapet. Prinsippet har tidligere vært tema for hovedstyret, som 
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har sluttet seg til at dette er en rimelig ordning. Beløpet for inneværende år er 
på kr 11 495,-. Det er budsjettmessig dekning for dette innfor posten 
”Sekretariat”, og hovedstyret har på e-postrunde etter møtet godkjent denne 
søknaden.  
 
Info: 
g) Kenneth Ruud har deltatt på ”PCCP Ownership Board”-møte i Stockholm, 
og ble bevilget midler til dette, etter e-postrunde i hovedstyret. Han benyttet 
totalt kr 3800,-. Se også under Sak 8, Eventuelt. 
 
h) Fra sekretariatet i EuCheMS har NKS mottatt en generell henvendelse om 
å oppnevne en representant til et ”Working Party on Concervation of the 
Cultural Heritage”. 
NKS er allerede godt representert i en del av EuCheMS’ Divisions, og ser 
ikke umiddelbart behovet for å delta i dette ”Working Party”.   
 
i) Neste års Rådsmøte er lagt til fredag den 24. april 2009, vanlig sted.     
 
 
6. Fordeling av oppgaver internt i hovedstyret.  
a) Spørrespalten: Kenneth Ruud, Jorunn Sletten og Tor Hemmingsen tar seg 
av dette, i første rekke. 
b) Kontakt med bedrift/konsern-medlemmer: Kari H. Kaggerud og Hans 
Henrik Øvrebø. 
 
 
7. Møtekalender.   
17. oktober (litt usikkert) 
11. eller 12. desember (i Bergen) 
20. februar 2009 
 
 
8. Eventuelt   
Ifbm med ”PCCP Ownership Board”-møtet i Stockholm (se sak 5 g) ovenfor) 
ble det opplyst at PCCP nå ønsker sterkere fokus på fast-fase og 
nanoteknologi. Journalen har nå en ”Impact Factor” på 3,343. 
Det nærmer seg tidspunkt for når Norge ved NKS må arrangere dette årlige 
møtet, og det blir enten 2010 eller 2011, i mai eller juni. Hovedstyret vil ta 
endelig bestemmelse i sitt februar-møte i 2009. Det vil beløpe seg en mindre 
utgift på rundt kr 15 000,- som det må budsjetteres for det året møtet vil finne 
sted i Norge. Passende sted må da også velges.   
 
Generalsekretæren.         


