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N
 

orsk Kjemisk Selskap 

Referat fra Hovedstyremøte den 19/2 – 2010. 
 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.15 
og ble avsluttet ca kl. 15.00. Følgende personer var til stede: Tor Hemmingsen,  
Kenneth Ruud, Jorunn Sletten, Harald Walderhaug, Kari Herder Kaggerud (fram 
til 12.00), og Hans Henrik Øvrebø (fram til 12.00). Vararepresentant Lillian 
Zernichow deltok i møtet fra klokken 12.00.   
Presidenten Tor Hemmingsen ledet møtet med generalsekretær Harald 
Walderhaug som referent.  

 
 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 04.12.09 ble godkjent uten 
merknader.  
 
                                   
2. Økonomi. 
 
a) Regnskap 2009.  Regnskapet for 2009 ble gjennomgått. Det viste et 
positivt driftsresultat på kr 95 883,-, før avsetning på finansielle poster.     
 
b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2010, basert 
på regnskapstallene for 2009. Hovedstyret sluttet seg til forslaget, med noen 
endringer, bl.a. en egen post for forberedelsene til nasjonal del av IYC2011, 
under 2010. Det er lagt inn forsiktige anslag for renteinntekter for 2010, og 
driftsmessig er det lagt opp til nær balanse under året.      
 
c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 
første nummer av Kjemi.  
 
 
3. Årsberetningen. Generalsekretæren hadde utarbeidet forslag til 
Årsberetning 2009 for selskapet. Denne ble godkjent, med noen mindre 
endringer. 
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4. Hovedstyrets planer for 2010. Generalsekretæren hadde utarbeidet 
forslag til tekst. Dette ble godkjent med noen justeringer, og oversendes 
faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 
 
 
5. Rådsmøtet 2010. Møtet finner sted fredag den 9. april i Videnskaps-
Akademiets lokaler i Oslo.  
 
a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  
 
b) Det vil bli fremmet et forslag om personlig kontingentøkning på kr 50,- pr 
år fra hovedstyret.  
   
c) Et æresmedlem vil bli utnevnt ifbm Rådsmiddagen. 
 
d) Et forslag til agenda for Rådsmøtet ble vedtatt. 
  
e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. 
 
 
6. Chem PubSoc Europe.  
Hovedstyret har mottatt en e-post fra Hans-Erik Högberg/Svenska 
Kemistsamfundet angående mulighet for å gå inn som partner i nye 
prosjekter under ”Chem PubSoc Europe”. Chem PubSoc Europe publiserer 
sammen med Wiley-VCH tidskriftene: Chemistry a European Journal, 
European Journal of Organic Chemistry, European Journal of Inorganic 
Chemistry, ChemPhysChem, ChemBioChem, ChemBioChem, 
ChemSusChem och ChemCatChem.  
Tor Hemmingsen følger opp saken ved å be om mer informasjon fra 
Högberg. 
   
 
 
7. Diverse.  
a) Søknader 
Einar Uggerud ber om at det avsettes midler i selskapet til forberedelsene for 
nasjonal del av IYC2011. Hovedstyret ber Uggerud om å konkretisere 
søknaden før den behandles. En muntlig presentasjon vil bli gitt på 
Rådsmøtet. Hele budsjetteringen for året 2011 fra NKS’ side vil bli diskutert 
på rådsmøtet, herunder spesielt mulighetene for at også faggruppene 
kan bidra økonomisk til gjennomføringen av Kjemiåret. 
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b) Info.  
i) Status for arbeidet med bladet Kjemi ble gitt. Arbeidet ble startet på slutten 
av fjoråret 2009 (se referatet fra desember 2009), og fortsetter nå i år. Ett 
møte er avholdt der representanter fra Tekna, Norsk Biokjemisk Selskap 
(NBS) og Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) deltok. Flere møter 
vil finne sted fremover.      
 
ii) Planleggingen av nasjonal og fellesnordisk del av IYC2011 fortsetter hele 
året ved at planleggingsgruppen under ledelse av Einar Uggerud har jevnlige 
møter. Ett ble holdt i januar og ett er planlagt til mars. I tillegg avholdes 
jevnlig telefonmøter med de øvrige kjemiske selskaper i Norden. 
 
iii) Industry Lecture 2010: Faggruppe for kjemiens historie vil arrangere 
denne i år.    
 
iv) Kari H. Kaggerud deltar for NKS på Teknas faglige årsmøte den 19. og 
20. februar. 
 
 
8. Eventuelt. Ingen saker under Eventuelt. 
 
Generalsekretæren. 

         
 


