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Referat fra Hovedstyremøte den 12/12 – 2018. 
 

Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.15 og 

ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn 

Hansen, Stein Helleborg og Harald Walderhaug. Gro Johnsen og Camilla Løhre 

hadde meldt forfall.    

Karoline Fægri var innkalt til Sak 5. I tillegg var Finn K. Hansen tilstede og 

redegjorde for landsmøteregnskapet (under Sak 3).                                                 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 27.06.2018 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi, status pr desember. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått, og viser noen mindre budsjettmessige overskridelser på noen 

poster, mens andre avsluttede aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.  

På inntektsiden for kontingent ligger vi litt over budsjett-tallene. 

Alt i alt er økonomien under kontroll.    

 

3. Oppsummering av Landsmøte 2018. 

Det var totalt 361 registrerte deltakere på landsmøtet - en solid ny rekord 

sammenliknet med 251 fra 2014. 
Evalueringsskjemaet ble sendt til 347 deltakere. Kort oppsummert får 

fagprogrammet en score fra 3,7 (Organisk) til 4,8 (Matkjemi) på en skala fra 

1 til 5. Det må vi kunne si oss veldig fornøyd med. 91 % av våre deltakere 

besøkte LAB18, og for 84 % var Landsmøtet årsaken til at de besøkte 

messen. Banketten får en score på 4,6.  

Det er også skrevet en oppsummering av innholdet på møtet, og dette vil 

komme i Kjemi nr 1, 2019. 

Regnskapet gikk totalt med kr 206160,- i overskudd, som ble fordelt på de 

ulike faggruppene etter en nøkkel som er brukt ved tilsvarende oppgjør 

tidligere. 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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4. Invitasjon til åpningen av Periodesystemets år 2019. 

NKS er invitert til åpningen av Periodesystemets år 2019 som vil foregå i 

UNESCO-hovedkvarteret i Paris den 29. januar 2019. Generalsekretæren 

deltar for NKS. 

 

 

5. Søknad.  

Karoline Fægri ved Skolelaboratoriet, Kjemisk Institutt, UiO, søker om 

midler til å oppgradere hjemmesiden periodesystemet.no. Hun var tilstede på 

møtet og orienterte om planene. Kostnaden for det planlagte arbeidet 

beregnes til ca kr 300 000,-. Kjemisk institutt, UiO, har allerede bevilget ca 

kr 56 000,-. Hovedstyret bevilger kr 50 000,- til formålet. 

Dette vil gå inn i budsjettet for 2019 som en egen post. 

 

 

6. Info (oppsummering av saker behandlet på epost siden forrige møte) 

 

6 I.1: Bjørn Christensen søker om dekning av utgifter, kr 10 104,- til 

deltakelse på 29 International Carbohydrate Symposium, Lisboa, 12-19 Juli, 

2018. Søknaden er godkjent. 

 

6 I.2: Kenneth Ruud søker om dekning av utgifter, ca kr 8000,-, til deltagelse 

på EuCheMS GA og Executive Board – møte i Liverpool. Søknaden er 

godkjent. 

 

6 I.3: Hartmut Kutzke stiller som NKS’ representant i EuChemS’ WP 

«Chemistry for Cultural Heritage» og er oppnevnt der for en periode. 

 

     6 I.4: Kenneth Ruud har søkt om kr ca 6500,- til å delta på EuCheMS’  

     Executive Board-meeting i Bern i juni. Søknaden er godkjent. 

 

4 I.5: Det er bevilget kr 24 640,(eks moms) - til opptrykk av festskrift 

(Landsmøtet). 

 

4 I 6: Innramming av gave (kunstverk) fra Svenska Kemisamfundet:             

kr 2436,-.  
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7. Eventuelt.  

Rune Einrem, UiT, har sagt seg villig til å stille som NKS’ representant i 

EYCN – European Young Chemists’ Network – et til EuChemS assosiert 

medlem. NKS har ikke tidligere hatt fast representant der, og oppnevner 

Einrem for en periode.   

 

 

Vedtakssakene 4, 5 og 7 er godkjente av hovedstyret etter epost-runde med 

Gro Johnsen og Camilla Løhre.   

 

 

 

Generalsekretæren. 


