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  Norsk Kjemisk Selskap  

 

 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 

 

Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 

12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50.   

 
Rådsmedlemmer: 

For lokalavdelingene: 

Nils-Olof Nilvebrant (Østfold avd.), Kim A. Fredriksen (Oslo avd.), Mariann 

Høyland (Grenland avd.), Magne Sydnes (Rogaland avd.), Inger Høstmark og 

Alexander Sandtorv (Bergen avd.), Morten Martinsen og Karina Mathisen 

(Trondhjem avd.), Jørn H. Hansen (Nord-Norge avd.).  

Espen Harbitz (Oslo avd.) hadde meldt forfall. 

For faggruppene: 

Elin Gjengedal og Siv Hjorth Dundas (faggruppe for analytisk kjemi), Erwan Le 

Roux (faggruppe for katalyse), Tore Hansen og Morten Brændvang (faggruppe for 

organisk kjemi), Harald Martens (faggruppe for kjemometri), Per-Olof Åstrand 

(faggruppe for kvantekjemi og modellering), Grete Modahl (faggruppe for 

makromolekyl – og kolloidkjemi), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens 

historie), Anne Berit Wold (faggruppe for ernæring og næringsmiddelteknologi), 

May Britt Stjerna (faggruppe for kjemiundervisning).  

For hovedstyret møtte:  

Kenneth Ruud (president), Øyvind Mikkelsen (visepresident), Kari H. Kaggerud, 

Hans Henrik Øvrebø og Stig Valdersnes (styremedlemmer), Gro Johnsen (vara), 

Stein Helleborg (på valg som ny vara), Finn K. Hansen (kasserer) og Harald 

Walderhaug (generalsekretær). 

Hege Karlsen (vara) og Kristin Misund (bedriftsrepresentant til Rådet) hadde 

meldt forfall. 

Andre: 

Tor Hemmingsen (tidligere president). 

Inger Reidun Aukrust (bedriftsrepresentant til Rådet) 

Nils Arne Jentoft (til sak 5) 

Espen Wefring (til sak 8) 

 

 

 



 2 

Rådsmøtet  
 

1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2013      

Generalsekretæren ønsket rådsmedlemmene velkommen.  

 

 

2. Presentasjon av Rådsmedlemmene. Valg av ordstyrer og referent  

Tor Hemmingsen ble valgt til ordstyrer og Harald Walderhaug ble valgt til 

referent. 

 En kort presentasjonsrunde ble så gjennomført.  

 

 

3. Avdelingenes og faggruppenes årsberetning og regnskap for 2012 

 

a) Avdelingene: På medlemsmøtene er det variabelt med oppmøte, men 

visse avdelinger, som Oslo, har jevnt over bra frammøte. Det ble påpekt at 

lokalavdelingene bør bruke disse møtene til også å verve nye medlemmer. I 

den forbindelse ble det etterlyst en blankett som kan brukes til dette 

formålet ved at den fylles ut på møtet og leveres møtelederen, som så kan 

gjøre selve innmeldingene etter møtet. Hovedstyret vil ta initiativ til å få 

laget en slik blankett og få lagt den ut på hjemmesiden. Bergen avd. har lagt 

ned mye arbeid på rekruttering via bl.a. sosiale media. De vil også ta 

kontakt med Høyskolen i Bergen med tanke på rekruttering blant 

kjemistudentene der. Trondhjem avd. vurderer å flytte tidspunkt for sine 

møter til tidligere på ettermiddagen for å få flere til å møte opp.      
 

b) Faggruppene: Faggruppene rapporterer om variabelt oppmøte på 

fagmøter. Noen faggrupper har godt oppmøte og god aktivitet (FAK og 

FOK). Den nye Faggruppe for kjemiundervisning har økt sitt 

medlemsantall svært godt gjennom det første året faggruppen har eksistert.  

Facebook-side og hjemmeside med link fra NKS’ hovedside er opprettet. 

Faggruppe for kvantekjemi og modellering melder også om økning i 

medlemsantallet  i løpet av 2012. To av faggruppene melder om problemer 

med å få arrangert møter - pga manglende interesse blant medlemmene. 

Dette gjelder Makro- og Kjemometri-gruppene.   

 

Lokalavdelingenes og faggruppenes årsrapporter og regnskap ble så 

godkjent, med noen merknader knyttet til bruk av maler for regnskap og 

balanse. Regnskapet skal vise resultat for året, og balansen skal gi oversikt 

over midler (eiendeler) og eventuell gjeld. Utestående kan skrives inn som 

fordringer. 
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4. Behandling av selskapets årsberetning for 2012   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2012/2013 på totalt 1958 

personlige medlemmer, en liten økning fra forrige årsskifte.  

Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 

Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 

 

a) Spørrespalten: Medlemmer av hovedstyret har til nå tatt seg av oppgaven 

med å besvare spørsmål som kommer til spalten. En gruppe bestående av 

medlemmer fra faggruppene er i løpet av året oppnevnt av hovedstyret til å 

ta seg av denne oppgaven. Øyvind Mikkelsen fortsetter som representant 

for hovedstyret i denne utvidede gruppen. 

 

b) Nytt medlemsregister: Hovedstyret har i løpet av året inngått en avtale 

med Sparebank 1 om Medlemsnett – et medlemsregister som banken tilbyr.  

Utsending av faktura for kontingentinnbetaling gjøres f.o.m. 2013 ved hjelp 

av tjenester i Medlemsnett. Ny konto i Sparebank 1 er opprettet.    

 

c) Tidskriftet Kjemi: I løpet av 2012 er det avholdt ett møte i fagrådet som 

ble oppnevnt i 2011. Hensikten med rådet er å bistå redaktøren med å få 

mer faglig relevant stoff inn til bladet.     

Kun to personer møtte, i tillegg til redaktøren og generalsekretæren. Det vil 

bli forsøkt å få til minst ett årlig møte under forutsetning av at de fleste i 

dette rådet kan komme.  

 

Årsberetningen ble godkjent.  

 

5. a) Markering av at det i 2014 er 150 år siden Guldberg og Waages  

           Massevirkningslov ble oppdaget  

Bjørn Pedersen orienterte om planer og ønsker ifbm at det neste år er 150 år 

siden Guldberg og Waage presenterte det som siden er blitt kjent som 

Massevirkningsloven i mars 1864. Det som allerede er klart er at det vil bli 

et seminar på årsdagen den 11. mars i regi av Videnskaps-Akademiet 

(DNVA) i samarbeid med NKS. En komite er opprettet for å forberede et 

program. Komiteen består av Kenneth Ruud, Einar Uggerud, Annette 

Lykknes (NKS’ faggruppe for kjemiens historie) og Signe Kjelstrup 

(DNVA). I tillegg er det ønskelig at NKS’ faggruppe for kjemiundervisning 

også oppnevner en representant. Ellers er det ønskelig med noen artikler i 

første nummer av bladet Kjemi i 2014 om Massevirkningsloven. Pedersen 

vil ta initiativ til dette. Som rekrutterende tiltak overfor elever i skolen til 

kjemifaget er det planen å få Skolelaboratoriet i Oslo til å lage egnet 

materiale til skolene i regionen. Lokalavdelingene og Vitensenterne rundt 

om i landet bør engasjere seg tilsvarende. Arrangementskomiteen for 

Guldberg-Waage-markeringen ble bedt om å holde lokalavdelingene godt 
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orientert om planlagte aktiviteter for på denne måten å inspirere til 

aktiviteter i regi av de enkelte lokalavdelinger.      

 

b) Landsmøte i Kjemi 2014  

Nils Arne Jentoft orienterte om muligheten for å arrangere Landsmøte i 

Kjemi høsten 2014. Lab 2014 vil foregå dagene 28. – 30. oktober på 

Norges Varemesse på Lillestrøm, og Norske Laboratorieleverandørers 

Forening (NLF) og Norges Varemesse tilbyr NKS de samme betingelser 

som tidligere. Det vil være ønskelig at alle faggruppene i NKS vil delta 

med eget faglig program. Hovedstyret vil som vanlig få ansvar for 

plenardel, som sist gang (2011) var godt besøkt. Hovedstyret vil i samråd 

med faggruppene tidlig på høsten ta endelig stilling til om det skal 

arrangeres et nytt Landsmøte i oktober 2014.       

  

 

6. Behandling av selskapets regnskap for 2012 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. Det viser et  

resultat på kr. pluss 67 593,-, mot budsjettert kr 17 000,-. Økonomien i 

selskapet må derfor sies å ha vært akseptabel gjennom året.  

  

Regnskapet for NKS og for fondet ble godkjent.  

 

 

7. Budsjettforslag 2013  

Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 

utgiftsramme på kr. 757 000,-. Inntektene er anslått til kr. 739 000,-, basert 

på regnskapstallene for 2012. Dette gir et budsjettert underskudd på kr 

18 000,- 

 

Budsjettforslaget ble godkjent.   

 

 

8. Forslag om opprettelse av faggruppe for uorganisk kjemi og materialkjemi  

Espen T. Wefring fra NTNU var tilstede som representant for 

initiativtagerne til en ny Faggruppe for uorganisk kjemi og materialkjemi. 

Han orienterte Rådet om bakgrunnen for initiativet. Hovedstyret har 

tidligere fått forespørsel om det vil anbefale overfor Rådet at en slik 

faggruppe blir opprettet, og gikk i sitt møte før jul inn for dette. Det var da 

utarbeidet et forslag til vedtekter. Et interimsstyre er nedsatt.  

 

Rådet sluttet seg enstemmig til hovedstyrets anbefaling, og faggruppen er 

herved opprettet.       
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9. Hovedstyrets planer for virksomheten i 2013 

Presidenten gikk gjennom planene for året 2013. Av planene kan nevnes at 

hovedstyret vil arbeide for at det kan arrangeres et Landsmøte i Kjemi, og 

også forberede markeringene i 2014 av at da er Massevirkningsloven 150 år 

(se ovenfor).   

Ellers:  

• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2013 av John Vedde, 

Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 

hovedstyre.  

 

• Tekna: Støtter utgivelsen av Kjemi økonomisk ved å annonsere jevnlig i 

bladet. Hovedstyret vil også være representert på Teknas faglige årsmøte i 

februar.                                                      

 

• EuCheMS: Hovedstyret vil være representert på EuCheMS’ 

generalforsamling i Budapest til høsten. 

 

• IUPAC: Hovedstyret vil være representert på IUPAC’s generalforsamling 

i Istanbul i august. 
  

 Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 

 

10. Valg  

På valg til hovedstyret var ett styremedlem og ett varamedlem til hovedstyret.   

            

Hovedstyret 2012: 

 

President:  Kenneth Ruud Nord-Norge avd.      Ikke på valg   

Visepresident: Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.   Ikke på valg           

Styremedlemmer: Hans H. Øvrebø  Østfold avd.    Ikke på valg 

  Stig Valdersnes     Bergen avd.            Ikke på valg 

    Kari H. Kaggerud Grenland avd. Går ut av hs 

 

Varamedlemmer: Hege Karlsen  Oslo avd.         Ikke på valg 

    Gro Johnsen  Rogaland avd. På valg til hs  

 

Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS På valg 

    Kristin Misund Borregaard  På valg 

 

Kari H. Kaggerud hadde meddelt valgkomiteen om at hun nå ønsket å trekke seg 

fra hovedstyret. 
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Valgkomiteen (Inger R. Aukrust, Kristin Misund og Harald Walderhaug) la fram 

følgende forslag:   

Nytt styremedlem:   Gro Johnsen Rogaland avd.  2 år 

          

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til nytt varamedlem: 

         Stein Helleborg Grenland avd. 2 år 

           

       

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

De to bedriftsrepresentantene til Rådet, Inger R. Aukrust (Synthetica) og Kristin 

Misund (Borregaard), ønsket gjenvalg for 2 nye år. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Hovedstyrets sammensetning i 2013 blir dermed:  

 

President:  Kenneth Ruud         Nord-Norge avd. (2 år, 2012)  

Visepresident: Øyvind Mikkelsen  Trondhjem avd.        (2 år, 2012) 

Styremedlemmer: Stig Valdersnes      Bergen avd.   (2 år, 2012) 

 Hans H. Øvrebø  Østfold  avd.          (2 år, 2012) 

   Gro Johnsen   Rogaland avd.       (2 år, 2013)  

 

Varamedlemmer: Hege Karlsen    Oslo avd.      (2 år, 2012) 

   Stein Helleborg  Grenland avd. (2 år, 2013) 

 

Bedriftsrepresent.: Inger R. Aukrust  Synthetica   (2 år, 2013) 

   Kristin Misund  Borregaard  (2 år, 2013) 

 
 

 

 

 

Harald Walderhaug, referent. 

 

 

 


