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Referat fra Hovedstyremøte den 22/10 – 2010. 

 
Møtet ble avholdt i møterom VU 24, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 
og ble avsluttet ca kl. 13.00. Følgende personer var til stede: Kenneth Ruud, 
Hans Henrik Øvrebø, Kari Herder Kaggerud, Øyvind Mikkelsen, Lillian 
Zernichow, og Harald Walderhaug. Einar Uggerud var innkalt for å orientere om 
status for forberedelsene til IYC2011.    
Presidenten Kenneth Ruud ledet møtet med generalsekretær Harald Walderhaug 
som referent.  
Kenneth Ruud fratrådte under behandlingen av sak 7a. 

  
 
1.Innkallingen og referatet fra møtet den 04.06.10 ble godkjent uten 
merknader.   
 
                                   
2. Økonomi. 
Status for økonomien pr  20. oktober ble gjennomgått. Her er ingen 
vesentlige avvik fra budsjettet, og økonomien ser ut til å være under kontroll. 
Purringer på personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som ennå ikke 
har betalt kontingent er sendt ut i begynnelsen av oktober.   
 
 
3. ”Expo-guide”-oppføring. Ved en feiltagelse er NKS blitt ført opp i et 
internasjonalt register som et firma, og blitt fakturert Eur 500 for dette. NKS 
bestrider kravet og har gitt ”Expo-guide” beskjed om dette.      
  
 
4. Ny representant i EuCheMS’ Division for Analytical Chemistry. 
Walter Lund, som i mange år har vært NKS’ representant i denne avdelingen, 
har nå gått ut av denne, og bedt NKS’ hovedstyre om å oppnevne ny 
representant etter ham. Elin Gjengedal,UMB, har sagt seg villig til å la seg 
oppnevne til dette vervet.   
Hovedstyret  oppnevner Elin Gjengedal til ny norsk representant i denne 
Division (DAC) i EuCheMS. 
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5. Gjennomgang av vedtekter. 
Generalsekretæren har sendt ut beskjed om at alle faggrupper og 
lokalavdelinger ser over sine vedtekter og får dem til å være i 
overensstemmelse med sentrale vedtekter for selskapet. Det ser generelt ut til 
å være behov for å skrive om de ulike vedtekter spesielt angående punktet 
om kontingent. Arbeidet følges opp til neste hovestyremøte av 
generalsekretæren.  
 
6. Registrering av vår logo som registrert varemerke. 
Visepresidenten har startet prosessen og følger opp til neste hovedstyremøte.   
 
 
7. Diverse.  
a) Søknader 
Kenneth Ruud fratrådte ved behandlingen av denne saken. 
NKS ved generalsekretæren har fått invitasjon fra IUPAC/Unesco til å delta 
ved den offisielle åpningen av det internasjonale kjemiåret IYC2011 i Paris, 
27. og 28. januar 2011. Hovedstyret innvilger reise og opphold for Einar 
Uggerud, Kenneth Ruud og Harald Walderhaug.    
 
b) Info.  
i) Nytt fagråd for bladet Kjemi: Arvid Mostad (faggruppe for kjemiens 
historie), Roland Kallenborn (faggruppe for analytisk kjemi), Mats Tilset 
(faggruppe for organisk kjemi), Bjørg Egelandsdal (faggruppe for ernæring 
og næringsmiddelteknologi), Stian Svelle (faggruppe for katalyse), Helene 
Vrålstad (faggruppe for makromolekyl-og kolloidkjemi), Roar Olsen 
(faggruppe for kvantekjemi og modellering), Egil Nodland (faggruppe for 
kjemometri). 
Dette fagrådet vil være redaktøren behjelpelig med å skaffe faglig relevant 
stoff til vårt medlemsorgan. 
 
ii) Harald Walderhaug: Innvilget midler til 24. ECIS/Praha (september) etter 
e-post-runde i hovedstyret. 
 
iii) Kenneth Ruud  innvilget hotellovernatting ifbm Kavli-prisutdelingene 
 
iv) Jon Petter Omtvedt, UiO, oppnevnt som ny representant i Division  for 
Nuclear and Radiochemistry i EuCheMS, etter Per Hoff, UiO.  
 
v) Einar Uggerud orienterte hovedstyret om status for forberedelsene til 
IYC2011-aktivitetene som er planlagt for neste år. Nasjonalkomiteen har 
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jevnlige møter, og arbeidet er nå etter hvert kommet over i en 
planleggingsfase der de mest aktuelle prosjekter blir forberedt. Det behøves 
til dels mer økonomisk bidrag en del steder, og arbeidet med dette fortsetter.  
 
 
 
 
 
8. Eventuelt.  
i) Arne Åsheim/Molab har bedt hovedstyret om at bedriftsmedlemmene får 
en litt mer synlig profilering på våre hjemmesider. Presidenten følger opp 
med John Vedde. 
 
ii) Hovedstyret slutter seg til forslag fra presidenten om å be Hasselkomiteen 
invitere professor Harry Gray til å holde Hassel-forelesningen i 2011.    
 
Generalsekretæren. 

         
 


