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orsk Kjemisk Selskap 

Referat fra Hovedstyremøte den 4/12 – 09. 
 
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, Kari Herder Kaggerud, Jorunn Sletten og Harald Walderhaug.  
Hans Henrik Øvrebø hadde meldt forfall. 
To representanter for Tekna var innkalt til sak 6, 4.12.09.    

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 25.09.09 ble godkjent uten 
merknader.  
 
                                   
2. Økonomi. Inntekter og utgifter så langt i 2009 ble gjennomgått. Lave 
renter gjennom året vil føre til at renteinntektene sannsynligvis blir lavere 
enn det som ble antatt da budsjettet ble laget, og dermed ser det nå ut til at 
det blir et visst underskudd i regnskapet når året er omme.  
 
 
3. Oppdatering av NKS’ hjemmesider. 
Generalsekretæren gikk gjennom arbeidet han har gjort med dette, og 
opplysninger om utvalg, Hasselforelesninger, representasjon i IUPAC og 
EuCheMS-fora etc, burde nå være oppdaterte. Likevel, dette er et 
kontinuerlig arbeide, og alle faggrupper og lokalavdelinger vil nå få en 
påminnelse om at informasjonen som står på NKS’ hovedsider, angående 
styresammensetning, oppdateres hvis nødvendig.  
 
         
4. Komite for vurdering av CO2 som drivhusgass? 
Hovedstyret har fått en e-post fra tidligere generalsekretær Aage Alertsen om 
å ta initiativ til å nedsette en komite/et utvalg av spesialister med mandat "Å 
utrede virkningen av CO2 som drivhusgass", eller "I hvilken grad kan 
atmosfærens CO2-innhold bidra til å styre klimaet på Jorden ?" 
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Hovedstyret diskuterte innspillet fra Alertsen, men kom til at NKS ikke har 
de økonomiske ressursene til å finansiere et grundig analysearbeide av en 
såpass komplisert problemstilling. Likevel, vårt organ Kjemi er åpent for 
saklige innlegg og eventuelt større artikler om temaet, og vi oppfordrer 
gjerne medlemmer og andre til å engasjere seg.        
 
 
5. Informasjon om arbeidet i nasjonalkomiteen for det internasjonale 
kjemiåret 2011 (IYC2011).  
Komiteen hadde sitt første møte i november. Et eget internt nettsted er 
opprettet hvor komitemedlemmene kan utveksle ideer og innspill, og der 
også referatene blir lagt ut. Disse vil være åpent tilgjengelige. Kontakt med 
de øvrige nordiske søsterorganisasjoner holdes bl.a. ved hjelp av 
telefonkonferanser. Et viktig internordisk samarbeid under 2011 vil være en 
lærerkonferanse for kjemilærere i den videregående skole. Denne er planlagt 
å finne sted i Stockholm.   
 
 
6. Samarbeid med Tekna.   
Avd.leder Ivar Hille og fagdirektør Terje Olav Moen var innkalt for 
diskusjon om et nærmere samarbeid om bladet Kjemi. Redaktøren har 
tidligere gitt uttrykk for sterk bekymring angående bladets økonomi (se 
referat fra 25. september i år). Teknas hovedstyre har diskutert saken, og kom 
med ulike forslag til hvordan NKS og Tekna kan samarbeide ved i første 
omgang å yte økonomisk hjelp, for deretter å prøve å få på plass en avtale 
som sikrer driften av bladet. Det vil avholdes møter framover, med det 
siktemål å ha en avtale på plass en gang på vårparten 2010.   
 
 
7. Søknader og informasjon. 
a) Søknader.  
En søknad fra Nodar Al-Manasir om dekning av utgifter i forbindelse med 
deltagelse på konferanse i Kuwait er innvilget etter e-post-runde, med kr 
8628,-.  
b) Info. 
i) NECC2010-konferansen i Tromsø er innvilget møtegaranti med inntil kr 
30 000,- etter søknad fra Elin Gjengedal. 
ii) Hovedstyret støtter brev fra NLF (Norske Laboratorieleverandørers 
Forening) til Arbeidstilsynet og SFT angående fritak fra det såkalte ”Reach”-
regelverket for visse typer spesialkjemikalier. Man ber om unntak fra kravet  
om norsk versjon av sikkerhetsdatablader.  
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8. Eventuelt.  
PCCP’s ownership board-meeting vil finne sted i Oslo 5. juni 2010. Det vil 
bli behov for å støtte dette arrangementet økonomisk med ca kr 20 000,-. Det 
vil bli satt av en egen post i budsjettet for 2010 for dette. 
 
Generalsekretæren. 


