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Referat fra Hovedstyremøte den 27/6 – 2018. 
 

Møtet ble avholdt på rom V230, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.30 og 

ble avsluttet ca kl. 12.30. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn 

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

I tillegg var John Vedde og Bjørn Pedersen innkalt til hhv sak 5 og 6.                                                 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 06.03.2018 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi, status pr juni. 

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 under budsjett-tallene, men ikke 

alle medlemmene (inklusive bedriftene) har betalt ennå. Purringer sendes der 

det behøves. 

Det ble budsjettert med en inntekt på kr 250 000,- fra forskningsrådet til 

Kjemi-OL, hvilket tilsvarer bevilget beløp.  

Alt i alt er økonomien under kontroll.    

 

3. Nye vedtekter for faggruppe for kjemometri. 

Olav Kvalheim har i etterkant av Rådsmøtet utarbeidet et forslag til vedtekter 

for faggruppen, med en ordlyd som forhåpentlig godtas av 

Brønnøysundregistrene, slik at faggruppen kan få opprettet et eget 

organisasjonsnummer der.  

Hovedstyret godkjente disse.     

 

 

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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4. Søknader og info.  

Info: Bestemmelser tatt etter e-post-runder i styret siden forrige møte, gjelder 

sakene 4 I.1 – 4 I.5. 
  

     4 I.1: Det er innvilget inntil kr 30 000,- i garanti til Nordic Plasma 2018,  

     under forutsetning av at budsjettert underskudd dekkes av avsatt egenkapital. 

 

     4 I.2: May Britt Stjerna har søkt om kr 10 650,- for deltagelse på årsmøte i  

     EuCheMS  Division of Chemical Education og deltakelse i Scientific  

     Committee på ECRICE 2018 2.-6.september 2018 i Warszawa. Søknaden er  

     godkjent. 

 

     4 I.3: Det er bevilget blomsterbukett til Gunnar Baalsruds bisettelse den 4.  

     mai fra NKS med kr 1175,-. 

 

     4 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: Einar Uggerud har søkt om kr 6450,- til deltagelse på PCCP’   

     Ownership Board-møte i Stockholm i mai. Søknaden er godkjent. 

 

     4 I 6: Generalsekretæren stiller på vegne av hovedstyret på EuCheMS’ GA  

     og konferanse i Liverpool i august.       

 

     4 I.7: Rådsmøte 2019: Fredag den 10. mai. 

 

Søknader. 

 

4 S.1: Harald Walderhaug søker om dekning for utgifter i forbindelse med 

deltagelse på konferanse i Ljubljana i september. Søknaden er godkjent av 

hovedstyret og vil bli belastet sekretariatsposten. Det skrives en artikkel i 

Kjemi om møtet. 

 

 

5. Personvernerklæring. 

 

I forbindelse med ny lovgivning angående behandling av personopplysninger 

blir NKS pålagt å utarbeide interne rutiner for behandling av slike 

personopplysninger. Alle i NKS som behandler slike opplysninger skal 

kjenne til disse rutinene. En personvernerklæring som skal være kjent for  

alle i organisasjonen skal være tilgjengelig for alle medlemmer og være 

tilgjengelig på nettsiden. Medlemmene vil bli informert på e-post når den er 

klar. 
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John Vedde har utarbeidet et forslag til innhold i en slik erklæring, og dette 

ble gjennomgått på møtet. Generalsekretæren og Vedde fikk av styret 

fullmakt til å avklare alle detaljer rundt dette i forbindelse med f.eks. 

utsending av bladet Kjemi og avtale med Sparebank1/Medlemsnett. Vedde 

vil også stille på neste års Rådsmøte og orientere alle som møter der om 

personvernerklæringen og bruken av den.     

 

 

6. Bjørn Pedersen om arbeidet med å utarbeide et festskrift i forbindelse 

med NKS’ 125-årsjubileum i år. 

Bjørn Pedersen orienterte om status rundt ferdigstillelsen av skriftet. Han har 

lagt ned et betydelig arbeide i å hente inn informasjon om hva som har skjedd 

i de ulike deler av selskapet de siste 25 år, spesielt de årene som er gått siden 

den siste medlemsboken kom ut i 1998. Han har fått presidentene og 

generalsekretærene samt Kjemi’s redaktør denne tiden til å skrive hvert sitt 

innlegg. I tillegg bidrar også lokalavdelingene og faggruppene. Skriftet er 

ikke helt klart ennå, men det meste er på plass. Meningen er å trykke det opp 

i et visst antall, så det kan deles ut til alle deltagere på Landsmøtet i oktober.     

 

 

7. Eventuelt.  

 

Lars Ole Ørjasæter har vært bladet Kjemi’s redaktør i 30 år i år. Dette vil bli 

markert i forbindelse med Landsmøtet til høsten.   

 

 

Generalsekretæren. 


