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  Norsk Kjemisk Selskap  
 
 

 
REFERAT FRA RÅDSMØTET 2017 

 
Rådsmøtet ble avholdt i Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 5. mai.  
Møtet startet kl 10.00 og var slutt ca kl. 15.00.   

 
Rådsmedlemmer: 
For lokalavdelingene: 
Simon Simonsen (Østfold avd.), Espen Harbitz og Kristian Weibye (Oslo avd.), 
Lars Erik Øi (Grenland avd.), Marianne Bore Haarr (Rogaland avd.), Inger 
Høstmark og Camilla Løhre (Bergen avd.), Karina Mathisen og Karsten Kirste 
(Trondhjem avd.), Magnus Ringholm (Nord-Norge avd.).  
For faggruppene: 
Siv Hjorth Dundas og Steven Wilson (faggruppe for analytisk kjemi), Mats Tilset 
(faggruppe for katalyse), Trond Vidar Hansen og Inger Reidun Aukrust 
(faggruppe for organisk kjemi), Heike Fliegl (faggruppe for kvantekjemi og 
modellering), Bjørn Pedersen (faggruppe for kjemiens historie), May Britt Stjerna 
(faggruppe for kjemiundervisning), Magnus Sørby (faggruppe for uorganisk- og 
materialkjemi), Reidar Lund (faggruppe for makromolekyl – og kolloidkjemi), 
Olav Kvalheim (faggruppe for kjemometri). 
For hovedstyret møtte:  
Øyvind Mikkelsen (president), Gro Johnsen (visepresident), Hege Karlsen, Jørn 
Hansen og Stein Helleborg (styremedlemmer), Hans Jacob Skarpeid(vara til 
hovedstyret), Finn K. Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug (generalsekretær). 
Bedriftsrepresentanter: Nils Arne Jentoft (Dynea) og Heidi Johnsen (Sintef). 
Anne Berit Wold var påmeldt som leder av faggruppen for Matkjemi, men måtte 
melde forfall. 
Andre: 
Kenneth Ruud (tidligere president).  
Tore Flaatrud (LabNorge) var invitert til å holde foredrag etter lunsj, men måtte 
melde avbud. 
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Rådsmøtet  
 
1. Registrering og åpning av Rådsmøtet 2017      

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 2016  

 
a) Avdelingene: Antall medlemsmøter gjennomgående 3 - 5 i året,          
bl.a. bedriftsbesøk.  For Østfold avd er 5 nye styremedlemmer foreslått med 
tanke på ny virksomhet i avdelingen. Oslo avd. avviklet kun 4 
medlemsmøter under året, mot normalt 8. Forhåpningen er at avdelingen 
kommer opp på normalt aktivitetsnivå i år. Grenland avdeling arrangerer 
ekskursjoner til ulike bedrifter i området, og julemøtet er spesielt attraktivt. 
Men avdelingen sliter med aldrende medlemsmasse, og rapporterer at det er 
vanskelig å rekruttere blant de yngre. For Rogaland avdelings område har 
UIS en Lektor II-ordning der 2. og 3.-klasser fra videregående skole 
inviteres til kjemiaktiviteter. Dette for å øke interessen for faget hos de aller 
yngste, og forhåpningsvis også rekrutteringen av yngre medlemmer til 
NKS. Bergen avd har et samarbeide med fagutvalget ved Kjemisk institutt, 
UiB, angående felles arrangementer og rekruttering. Nord-Norge avdeling 
deler hvert annet år ut Hordvikprisen (på kr 4000,-) til en student eller 
stipendiat som har utmerket seg ved å ha bidratt til å øke interessen for 
kjemi.  
 

           b) Faggruppene: Viser gjennomgående god aktivitet. Faggruppe for    
           analytisk kjemi har fått ny leder og nestleder, og rapporterer om et stabilt  
           antall medlemmer. De har fått laget en ny hjemmeside, og arrangerer flere  
           større møter.  Faggruppe for organisk kjemi arrangerte det 31. vintermøtet i  
           rekken, og tradisjonen tro sitt høstmøte i Oslo, med god deltagelse.           
           Faggruppen rapporterer også stabilt medlemstall. Faggruppe for  
           kvantekjemi og modellering melder at lederen har trukket seg. Einar  
           Uggerud og Vidar Remi Jensen arbeider med å få på plass ny leder og nytt  
           styre. Faggruppen har hatt lav aktivitet i 2016. Faggruppe for matkjemi  
           rapporterer også lav aktivitet i 2016, og lederen hadde før Rådsmøtet meldt  
           at hun ikke så annen utvei enn å be om at faggruppen blir nedlagt. Hans- 
           Jacob Skarpeid tar imidlertid  
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et initiativ for å fornye og drive faggruppen videre (se egen sak nedenfor). 
Faggruppe for katalyse rapporterer om litt synkende medlemstall, og har 
planer om å utvide katalysebegrepet for dermed forhåpentligvis å kunne 
øke medlemstallet. Faggruppe for makromolekyl- og kolloidkjemi har fått 
ny leder (i 2017; Reidar Lund), og det vil nå bli tatt initiativ til å bringe nytt 
liv i faggruppen, og nye medlemmer, etter at virksomheten har vært svært 
lav i lengre tid. Bl.a. arbeider faggruppen med å planer om å få arrangere  

           Nordiske polymerdager i 2018. Faggruppe for kjemometri rapporterer god  
           aktivitet, bl.a møte i Førde om diagnostikk (metabolics). Faggruppe for  
           kjemiens historie arrangerte ett møte (årsmøtet i desember). Bjørn Pedersen  
           har skrevet en artikkel, på trykk i Kjemi, om Angela Märkel – fysiker eller  
           kjemiker?  Faggruppe for kjemiundervisning oppfordrer alle som driver  
           med kjemiundervisning om å melde seg inn i faggruppen, som sliter litt  
           med å være Oslo-sentrert. Man vil prøve å få flere medlemmer fra andre  
           steder i landet, og også legge møter dit i større grad. Faggruppe for  
           uorganisk og materialkjemi rapporterer om et stabilt men noe lavt  
           medlemstall. De vil prøve å øke dette.        
            

Flere detaljer angående lokalavdelingenes og faggruppenes virksomheter i 
2016 er å finne i Årsrapporten. 
 
Med noen mindre kommentarer angående detaljer i regnskapene ble 
årsrapporter og regnskap for avdelingene og faggruppene godkjent.       
 

           
4. Behandling av selskapets årsberetning for 2016   

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2016/2017 på totalt 1718 
personlige medlemmer, en liten nedgang fra forrige årsskifte.  
Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet. 
Av innholdet i årsberetningen nevnes kort: 
 
a) Fagfellevurdering av vitenskapelige artikler i bladet Kjemi. Hovedstyret 
arbeider med å få på plass en ordning med en slik vurdering av opptil et par 
slike artikler pr utgave. Motivasjonen er å øke interessen for bladet og gi 
forfattere av slike artikler publiseringspoeng. En redaksjonskomite må 
opprettes, og hovedstyret ser fore seg at lederne av faggruppene danner en 
slik komite.   
 
b) Rekruttering, «roll-ups». Lokalavdelingene vil så snart som råd få 
oversendt slike plakater til bruk ved medlemsmøter og forhåpentlig være til 
hjelp ved rekruttering av nye medlemmer.   
 



 4 

Ellers fikk hovedstyret i oppdrag å vurdere en høyere medlemsavgift for 
dem som fremdeles vil ha Kjemi i papirutgave. Hovedstyret fikk også i 
oppgave å vurdere å legge en lenke på hjemmesiden til alle muligheter våre 
medlemmer har til å søke reisestipend i NKS. 
  
Årsberetningen ble så godkjent.  

  
Tore Flaatruds planlagte foredrag “Hva er og gjør LabNorge?’’ måtte  

           dessverre utgå.   
  

Nils Arne Jentoft orienterte om planer for Landsmøte 2018. Detaljene er    
ikke på plass ennå, og hovedstyret må ta stilling til den overordnede  
strukturen. Landsmøtet vil finne sted i oktober 2018 på Labmessa på 
Lillestrøm, og i samarbeide med LabNorge, som vanlig. Hovedstyret ser 
bl.a. fore seg en egen plenarsesjon for  markering av  at NKS i 2018 er 125 
år. En arrangementskomite bestående av Jentoft og representant for 
hovedstyret, samt lederne av faggruppene vil bli nedsatt så snart som råd.    

 
 
5. Behandling av selskapets regnskap for 2016 

Regnskapene ble gjennomgått av kasserer Finn K. Hansen. NKS’ regnskap  
viser et positivt resultat på kr.16 075,-, mot budsjettert underskudd på kr  
31 000,-. Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært under kontroll  
gjennom året.  

  
           Regnskapet for NKS ble godkjent.  

 
Regnskapet for Stiftelsen Norsk Kjemisk selskaps Fond ble også  
gjennomgått og godkjent uten kommentarer. 

 
 
6. Forslag om nedleggelse av faggruppe for matkjemi  

Grunnet manglende virksomhet i faggruppen i den senere tid, var det fra 
lederen, Anne-Berit Wold, kommet forslag om nedleggelse av faggruppen. 
Hans Jacob Skarpeid, mangeårig medlem av faggruppen, presenterte 
imidlertid på Rådsmøtet et nytt initiativ, der han ser fore seg et nærmere 
samarbeide med Teknologisk Matforum, for derigjennom skape ny 
virksomhet. Han vil ta initiativ til også å få på plass nytt styre. Rådet sluttet 
seg til forslaget, og faggruppen ble ikke nedlagt. Skarpeid vil orientere om 
arbeidet med å bringe ny virksomhet i faggruppen på neste års Rådsmøte.   
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7. Budsjettforslag 2017.  
Kassereren presenterte to budsjettforslag. Alternativ 1 var basert på den 
eventualiteten at faggruppen for matkjemi ble besluttet nedlagt. Alternativ 2 
var basert på at faggruppen består. I og med at det sistnevnte ble resultatet 
av sak 6 ovenfor, foreslo hovedstyret for Rådet at alternativ 2, med et 
underskudd på kr 115 000,- burde vedtas i tråd med dette.  
Rådet vedtok så budsjettalternativ 2 for 2017.   

             
 
 
8. Hovedstyrets planer for 2017.  

Presidenten gikk gjennom planene for året 2017. Disse inkluderer:  
 
• Internettsiden: Hjemmesiden vil bli drevet videre i 2017 av John Vedde, 
Kjemisk institutt, UiO, på oppdrag av NKS i samarbeid med NKS’ 
hovedstyre.  
Arbeidet med spørrespalten ”Spør en kjemiker” vil fortsette på samme nivå.  
    
•Nordisk presidentmøte: I år er Svenska Kemisamfundet vertskap for møtet 
som finner sted den 20. og 21. april i Visby på Gotland. Hovedstyret vil 
være representert ved presidenten og generalsekretæren. 
 
• EuCheMS: Hovedstyret vil være representert på generalforsamlingen i 
Roma i september. Kenneth Ruud vil av NKS bli foreslått som nytt 
styremedlem (Executive Board) i EuCheMS.   
 
•IUPAC: For representasjon i ulike avdelinger (”Divisions”) og komiteer, 
se Årsberetning 2016. Hovedstyret vil være representert på 
generalforsamlingen som finner sted i Sao Paulo, Brasil, i juli.  

 
•Rekruttering: For 2017 planlegges på høstparten en koordinert 
rekrutteringskampanje. Gjennom lokalavdelingene ser enn for seg å koble 
inn linjeforeninger og masterstudenter som kan hjelpe til å stå på «stand» 
en periode i forbindelse med semesterstart for å verve nye medlemmer. 

 
            
 Se også under sak 4 ovenfor. 
          

 
Rådet tok hovedstyrets planer for 2017 til etterretning. 
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9. Valg  
På valg til hovedstyret var ett styremedlem og to bedriftsrepresentanter til Rådet,   
samt visepresidentvervet.   
            
Hovedstyret 2016: 
 

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

  Stein Helleborg     Grenland avd.       Ikke på valg 
    Hege Karlsen    Oslo avd.            Ikke på valg 

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

Camilla Løhre           Bergen avd.   Ikke på valg 
 

Bedriftsrepr.:  Nils Arne Jentoft Dynea    På valg 
    Heidi Johnsen Sintef   På valg 

 
 
 
 
Valgkomiteen (Nils Arne Jentoft, Heidi Johnsen og Harald Walderhaug) la fram 
følgende forslag:   

 
Gjenvalg styremedlem:         Gro Johnsen            Rogaland avd.   2 år 

               
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteens forslag til ny visepresident: Hege Karlsen  Oslo Avd.   1 år 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteens forslag til nye bedriftsmedlemmer: 
            Nils Arne Jentoft   Oslo avd.  2 år 
            Heidi Johnsen   Trondhjem avd.  2 år  
       
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedstyrets sammensetning i 2017 blir dermed:  
 
President:  Øyvind Mikkelsen         Trondhjem avd. (2 år, 2016)  
Visepresident: Hege Karlsen   Oslo avd.        (1 år, 2017) 
Styremedlemmer: Stein Helleborg      Grenland avd.  (2 år, 2016) 

 Gro Johnsen    Rogaland avd.          (2 år, 2018) 
   Jørn H. Hansen  Nord-Norge avd.      (2 år, 2016)  
 
Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.      (2 år, 2016) 
   Camilla Løhre  Bergen avd.            (2 år, 2016) 
 
Bedriftsrepresent.: Nils Arne Jentoft  Dynea   (2 år, 2017) 
   Heidi Johnsen  Sintef   (2 år, 2017) 
 
 
 
 
 
Harald Walderhaug, referent. 


