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Norsk Kjemisk
 

 Selskap 
Referat fra Hovedstyremøte den 17/6 – 09. 

 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet ca kl. 14.00. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen, 
Hans Henrik Øvrebø, Kenneth Ruud, Kari Herder Kaggerud, Jorunn Sletten og 
Harald Walderhaug.  
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 20.02.09 ble godkjent uten 
merknader.  
 
                                   
2. Økonomi. Inntekter og utgifter så langt i 2009 ble gjennomgått, og er stort 
sett som forventet og i følge budsjettet.  
 
 
3. Kjemiåret 2011. Hovedstyret vil nedsette en egen komite som skal 
koordinere forberedelsene til ulike aktiviteter i NKS’ regi. Kenneth Ruud vil 
fungere som hovedstyrets representant i denne komiteen, og i etterkant av 
møtet har Einar Uggerud (Kjemisk institutt, UiO) sagt seg villig til å lede 
denne komiteen som vil måtte bestå av personer fra de ulike lokalavdelinger. 
Disse vil bli kontaktet etter hvert. 
Berit Skaugrud fra skolelaboratoriet/Kjemisk inst. orienterte hovedstyret om 
deres arbeid spesielt rettet mot naturfaglærere i grunnskolen, noe som kan 
tenkes som ett tema i denne forbindelse.  
Det holdes også jevnt kontakt med de andre nordiske lands kjemiske 
selskaper for utveksling av ideer og eventuelt samarbeid om ulike aktiviteter.     
 
4. Søknader/info.  
a) Søknader: Følgende søknader om reisestøtte er innvilget etter e-
postkonferanse: 
i) Pavel Karen (UiO) er innvilget støtte til IUPAC Div-møte i Glasgow. 
ii) Einar Uggerud (UiO) er innvilget støtte til det samme. 
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iii) Walter Lund (UiO) er innvilget støtte til EuCheMS Div-møte i Innsbruck. 
iv) Lise-Lotte Gundersen (UiO) er innvilget støtte til EuCheMS Div-møte i 
Praha. 
v) Harald Walderhaug er innvilget støtte til ECIS-møte i Antalya. 
 
b) Info: 
i) Kromatografisymposiet i Sandefjord innvilget 30 000,- i garanti. 
ii) Yaras Birkelandpris: Ved fristens utløp den 15. mai var det nominert totalt 
6 arbeider. Av disse var 2 fra NTNU, 2 fra Universitetet i Bergen, 1 fra 
Universitetet i Stavanger, og 1 fra Universitetet i Oslo.  
iii) Redaktør Lars Ole Ørjasæter ble i forbindelse med Rådsmøtet 24/4 2009 
utnevnt til æresmedlem i NKS.  
iv) Rådsmøtet i 2010 vil finne sted fredag den 9. april, vanlig sted.       
 
 
5. Fordeling av oppgaver i  hovedstyret. Kenneth Ruud har ansvar for 
videre arbeid med kjemiår-komiteen, og deltar i den forbindelse som nasjonal 
representant på IUPAC’s generalforsamling i Glasgow i august. 
 
 
6. Møtekalender 2009. Hovedstyret vil ha møte den 25. september i 
Stavanger, og 4. desember i Oslo. For møtet i februar 2010 er dato ikke satt 
foreløpig.   
 
7. Eventuelt.  
i) I brev fra TB Revisjon AS blir det minnet om at Samordnet 
Registermelding til Enhetsregisteret i Brønnøysund, angående Norsk 
Kjemisk Selskaps Fond, må fylles i for oppdatering. Dette blir fulgt opp 
umiddelbart. 

ii) Hovedstyret har mottatt en forespørsel fra FAK ved lederen angående         
mulighet for å arrangere en CSI-konferanse (Colloqium Spectroscopicum 
Internationale) i Tromsø i 2012 eller 2013. Den ble arrangert i Bergen i 1991 i 
regi av NKS. Yngvar Thomassen har i fall den blir arrangert i Tromsø sagt 
seg villig til å fungere som faktisk arrangør (”chairman”). I tillegg har Elin 
Gjengedal sagt seg villig til å være med i arrangementskomiteen.                    
Hovedstyret godkjenner at NKS søker om å få arrangere konferansen som 
foreslått av initiativtagerne.  

   

 
Generalsekretæren. 


