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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2015 

 
Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 
17. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 15.00.   

 
Rådsmedlemmer: 
For lokalavdelingene: 
Kim A. Fredriksen og Espen Harbitz (Oslo avd.), Erik Tveten (Grenland avd.), 
Magne Sydnes (Rogaland avd.), Inger Høstmark og Camilla Løhre (Bergen avd.), 
Karina Mathisen (Trondhjem avd.), Magnus Ringholm (Nord-Norge avd.).  
For faggruppene: 
Elin Gjengedal (faggruppe for analytisk kjemi), Stian Svelle (faggruppe for 
katalyse), Morten Brændvang og Tore Bonge-Hansen (faggruppe for organisk 
kjemi), Bjørn Grung (faggruppe for kjemometri), Per-Olof Åstrand (faggruppe for 
kvantekjemi og modellering), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens historie), 
Anne Berit Wold (faggruppe for matkjemi), Svein Tveit (faggruppe for 
kjemiundervisning), Helmer Fjellvåg (faggruppe for uorganisk- og materialkjemi),  
Grete Modahl, (faggruppe for makromolekyl – og kolloidkjemi).  
For hovedstyret møtte:  
Øyvind Mikkelsen (president), Gro Johnsen (visepresident), Stig Valdersnes, Hege 
Karlsen og Jørn Hansen (styremedlemmer), Hans-Jacob Skarpeid (vara), Finn K. 
Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug (generalsekretær). 
Andre: 
Kenneth Ruud (tidligere president). 
Nils Arne Jentoft (til sak 5) 
Maarten Beerepoot (til sak 6) 
 
Simon Simonsen (Østfold avd.), Thomas  Bakka (Trondhjem avd.), Raymond Olsen 
(FAK), Stein Helleborg (vara til hovedstyret) samt de to bedriftsrepresentantene, 
Inger Reidun Aukrust (Synthetica) og Kristin Misund (Borregaard) hadde meldt 
forfall.  
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Rådsmøtet  
 
1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2015      

Generalsekretæren ønsket rådsmedlemmene velkommen.  
 
 
2. Presentasjon av Rådsmedlemmene. Valg av ordstyrer og referent  

Kenneth Ruud 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 2014  

 
a) Avdelingene: Antall medlemsmøter gjennomgående 5 - 6 i året,          
bl.a. bedriftsbesøk.   
Hovedstyret har laget en blankett, tilgjengelig fra hjemmesiden, som kan 
brukes i denne forbindelse til å rekruttere nye medlemmer. 
Generalsekretæren minnet om dette, og håper nå at flere vil ta denne i bruk.   
  
 
b) Faggruppene: Faggruppene viser gjennomgående god aktivitet. 
Faggruppe for uorganisk kjemi og materialkjemi har potensiale til å øke sitt 
medlemsantall til langt over 100, og dette er et hovedanliggende for 
faggruppen. Faggruppe for kjemiundervisning planlegger nordisk 
lærerkonferanse i Trondheim i desember. Faggruppe for kvantekjemi og 
modellering rapporterer om god oppslutning på faglige møter som er 
spesielt rettet mot yngre forskere. Faggruppen hadde 70 deltagere på sin 
sesjon på Landsmøtet i 2014. Faggruppe for organisk kjemi og faggruppe 
for makromolekyl- og kolloidkjemi hadde en vellykket felles sesjon på 
Landsmøtet. Faggruppe for katalyse deltok ikke på Landsmøtet, men 
faggruppen arrangerte Nordisk Katalysesymposium på Blindern 15.-17. 
juni for ca 200 deltagere.  
 
Flere detaljer angående lokalavdelingenes og faggruppenes virksomheter i 
2014 er å finne i Årsrapporten. 
 
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 2014   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2014/2015 på totalt 1892 
personlige medlemmer, en liten nedgang fra forrige årsskifte.  
Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 
Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 
 
a) Digitalisering av bladet Kjemi: Hovedstyret bevilget kr 40 000,- til 
digitalisering av utgavene de fire siste år, og disse finnes nå tilgjengelig på 
lenken www.kjemidigital.no. Her finnes også de nye utgavene f.o.m. 2015 i 
digital form.    
 
b) 150 års-jubileum for Guldberg og Waages massevirkningslov ble 
avviklet den 11. mars i samarbeide med bl.a. DNVA i form av et endags-
symposium. På formiddagen var møtet lagt til DNVA’s lokaler, og på 
ettermiddagen til Gamle Festsal. Totalt 8 inviterte foredragsholdere bidro 
med innhold til symposiet, som ble avsluttet med middag for inviterte 
gjester hos DNVA.   
 
c) Guldberg-Waage-medaljen ble i 2014 tildelt professor Signe Kjelstrup, 
NTNU, for hennes arbeider innen irreversibel termodynamikk. Foredraget 
og medaljeoverrekkelsen foregikk på Landsmøtet og inngikk i programmet 
som ett av to plenarforedrag.  
 
d) Ny forskningspris: Lab Norge har innstiftet en ny forskningspris. 
Formålet med prisen er å løfte fram forskning i naturvitenskaplige 
laboratorier og hedre yngre forskere som utfører sin forskning der. 
Prisbeløpet er på kr 100 000,- og er i sin helhet finansiert av Lab Norge. En 
fagkomite bestående av representanter for NKS, Norsk Biokjemisk Selskap 
(NBS) og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB) delte i 2014 ut 
den første prisen til Cinzia Pregida, Institutt for biovitenskap, UiO, etter at 
tre på forhånd innstilte kandidater holdt hver sitt korte foredrag i 
forbindelse med åpningen av Landsmøtet. 
 
Årsberetningen ble godkjent.  

 
5. Oppsummering av Landsmøtet i Kjemi  2014.            

Nils Arne Jentoft orienterte kort om Landsmøtet. Et svært godt samarbeid 
med LabNorge, som denne gang gav kr 104 000,- i direkte tilskudd, og 
Norges Varemesse, som stiller lokaler gratis til disposisjon, gjør at 
deltageravgiften kan holdes på et lavt nivå. Møtet samlet denne gang 271 
deltagere, hvorav ca 160 på banketten. 8 av faggruppene deltok med egne 
fagsesjoner.  

http://www.kjemidigital.no/
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I evalueringen etter møtet er det fremkommet ønske om engelsk versjon av 
påmeldingsskjema, og at plenarforedragsholdere forbereder sine slides på 
engelsk. Dette ønsket burde være relativt enkelt å etterkomme, og vil 
sannsynligvis kunne øke interessen for landsmøtene ytterligere. En bedre 
organisering av registreringen, spesielt første dag, etterlyses. Jentoft kunne 
også opplyse om at neste labmesse er planlagt til uke 42 i 2018.  

  
 
6. EYCN.  
           Stipendiat Maarten Beerepoot, UiT, orienterte om European Young  
           Chemists’ Network (EYCN). EYCN, opprettet i 2006, er assosiert til  
           EuCheMS – den europeiske sammenslutningen av nasjonale kjemiske  
           selskaper. Nettverket arrangerer bl.a. karriere-dager i forbindelse med  
           EuCheMS-konferansene hvert annet år.                                        
           NKS har til nå ikke hatt fast representasjon i EYCN, men Beerepoot var  
           tilstede som NKS-representant på det årlige møtet nettverket arrangerer,  
           som i 2014 foregikk i Bucharest.   
           Spørsmålet er om NKS skal opprette en fast representasjon i EYCN. NKS  
           har ikke noen struktur i seg på nasjonalt plan som tilsvarer dette, men man  
           kan tenke seg for eksempel nært samarbeide med linjeforeninger på NTNU  
           i Trondheim, og med Tekna. Dette kan også utgjøre et potensiale for økt  
           antall yngre medlemmer i NKS.  
           Hovedstyret vil vurdere ulike muligheter fremover, men er avhengig av     
           yngre ildsjeler som er villige til å engasjere seg i saker av denne art.            
                
            
 
7         Behandling av selskapets regnskap for 2014 

Regnskapene ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. NKS’ regnskap  
viser et resultat på kr. pluss 45 596,-, mot budsjettert overskudd på kr  
57 000,-. Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært god gjennom året.  

  
Regnskapet for NKS ble godkjent med påpekning av en trykkfeil i  
Balansen. Under «Sum gjeld og egenkapital», skal det stå 6 932 905 for  
2013, ikke 6 222 176.  
Regnskapet for Stiftelsen Norsk Kjemisk selskaps Fond ble godkjent uten  
kommentarer.  

 
 
 
 
 
 



 5 

8. Budsjettforslag 2015  
Kassereren presenterte hovedstyrets budsjettforslag. Det har en 
utgiftsramme på kr. 1 084 000,-. Inntektene er anslått til kr. 953 000,-, 
delvis basert på regnskapstallene for 2014. Dette gir et budsjettert 
underskuddskudd på kr 131 000,-. 
 
Budsjettforslaget ble godkjent, med den kommentaren at dersom 
forskningsrådet ikke bevilger det anslåtte beløpet på kr 295 000,- til Kjemi-
OL, så kan NKS heller ikke dekke inn dette.     

 
 
9. Forslag om kontingentøkning.  

Det foreliggende budsjettet for 2015 viser et stort underskudd på driften. 
Dette skyldes ikke minst minket avkastning (renter) på innestående midler. 
Hovedstyret la frem forslag om en justering av personlig 
medlemskapskontingent fra kr 350,- til kr 400,- pr år for ordinære 
medlemmer.  
Dette ble enstemmig vedtatt. 
Videre omfattet forslaget en økning i den årlige kontingenten for NKS’ 
bedriftsmedlemmer, fra kr 2000,- til kr 2500,- pr år. 
Dette ble også enstemmig vedtatt.        

 
 
10. Forslag om nedlegging av stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond.         
           Stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond ble opprettet i 1920-årene, og har  
           hatt en betydning som etter hvert er blitt noe uklar, bortsett fra at den ifølge  
           statuttene skal fungere som et økonomisk sikkerhetsnett i det tilfelle at  
           Norsk Kjemisk Selskap må avvikle driften (§ 11, punkt 4 i NKS’        
           vedtekter). Stiftelsen har eget organisasjonsnummer i  
           Brønnøysundregistrene og eget regnskap.   
           Hovedstyret la frem for Rådet et forslag om avvikling av stiftelsen, ved at  
           nevnte punkt 4 i §11 i NKS’ vedtekter oppheves. Rådet ba om at det i så  
           fall må inn en ny formulering i vedtektene som tar seg av den eventualiteten  
           at NKS som sådan opphører. Hovedstyret fikk i oppdrag å arbeide videre  
           med saken og fremme den for nytt Rådsmøte når disse detaljene er på plass.  
 
11. Hovedstyrets planer for 2015.  

Presidenten gikk gjennom planene for året 2015. Disse inkluderer: 
 
• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2015 av John Vedde, 
Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 
hovedstyre.  
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Det fremkom ønske på Rådsmøtet om at medlemsfordelene fremheves på 
hjemmesiden. En tydeliggjøring vil komme på plass. 
 
• Tekna: Hovedstyret har vært representert på Teknas faglige årsmøte i 
februar.                                                      
 
• EuCheMS og IUPAC: Hovedstyret vil være representert på  
generalforsamlingene i hhv Wien og Busan, Sør-Korea til høsten. 
 

 • NKS er i år vertskap for Nordisk Presidentmøte, 15. – 18. mai.   
 
Hovedstyret vil også arbeide videre med det som er nevnt ovenfor i  
forbindelse med sak 6, og sak 10.  
 
Rådet tok hovedstyrets planer til etterretning. 

 
 
 
12. Valg  
På valg til hovedstyret var ett styremedlem, ett varamedlem til hovedstyret de to 
bedriftsrepresentantene til Rådet, samt visepresidentvervet.   
            
Hovedstyret 2014: 
 

President:  Øyvind Mikkelsen Trondhjem avd.        Ikke på valg   
Visepresident: Gro Johnsen    Rogaland avd.   Gjenvalg           
Styremedlemmer: Jørn Hansen    Nord-Norge avd.   Ikke på valg 

  Stig Valdersnes     Bergen avd.            Ikke på valg 
    Hege Karlsen    Oslo avd.            Ikke på valg 

 
Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid Oslo avd.         Ikke på valg 

    Stein Helleborg Grenland avd. Gjenvalg  
 

Bedriftsrepr.:  Inger R. Aukrust Synthetica AS Går ut 
    Kristin Misund Borregaard  Går ut 

 
 
Inger R. Aukrust og Kristin hadde meddelt valgkomiteen om at de nå ønsket å 
trekke seg som bedriftsrepresentanter til Rådet. 
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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. 
 
Visepresident: Valgkomiteens for slag:      Gro Johnsen   2 år 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Nye bedriftsmedlemmer: Valgkomiteens forslag:  Nils Arne Jentoft (Dynea) og 
Heidi Johnsen (Sintef)         2 år 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
 
 
 
Hovedstyrets sammensetning i 2015 blir dermed:  
 
President:  Øyvind Mikkelsen         Trondhjem avd. (2 år, 2014)  
Visepresident: Gro Johnsen   Rogaland avd.        (2 år, 2015) 
Styremedlemmer: Stig Valdersnes      Bergen avd.   (2 år, 2014) 

 Hege Karlsen   Oslo  avd.          (2 år, 2014) 
   Jørn H. Hansen  Nord-Norge avd.      (2 år, 2014)  
 
Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.      (2 år, 2014) 
   Stein Helleborg  Grenland avd. (2 år, 2015) 
 
Bedriftsrepresent.: Nils Arne Jentoft  Dynea   (2 år, 2015) 
   Heidi Johnsen  Sintef   (2 år, 2015) 
 
 
Harald Walderhaug, referent. 


