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Referat fra Hovedstyremøte den 7/3 – 2019 

 

Møtet ble avholdt på rom VU60, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.15 og 

ble avsluttet ca kl. 13.15. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn 

Hansen, Gro Johnsen, Stein Helleborg, Harald Walderhaug og Finn K. Hansen. 

Camilla Løhre hadde meldt forfall. 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 12.12.2018 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi 

 

a) Regnskap 2018.  Regnskapet for 2018 for NKS ble gjennomgått. Det viste 

et negativt driftsresultat på kr 85 917,-. Dette er mindre enn det budsjetterte 

underskuddet på ca kr 200 000,-.   

 

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2019, basert 

på regnskapstallene for 2018. Hovedstyret sluttet seg til forslaget med noen 

justeringer. Det legges opp til et underskudd på ca kr 170 000,- etter at gjeld 

fra Stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond til NKS gjøres opp.   

 

c) Økonomistatus. Faktura for personlig medlemskontingent er sendt ut med 

e-post. Ved utgangen av februar var det kommet inn kr 382 451,- av disse 

midlene. Medlemskapskontingent i EuChemS er i 2019 på kr 43 598,-.  

 

 

3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2018 for 

selskapet. Denne ble godkjent med noen mindre korreksjoner.  

 

 

4. Hovedstyrets planer for 2019. Dokumentet er utarbeidet og oversendes 

faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 

 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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5. Rådsmøtet 2018. Møtet finner sted fredag den 10. mai i Videnskaps-

Akademiets lokaler i Oslo.  

 

a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  

 

b) Det ble vedtatt å utnevne et æresmedlem. Vedkommende mottar 

utmerkelsen i forbindelse med Rådsmøtet. 

 

  c) En dagsorden for Rådsmøtet ble vedtatt etter forslag fra    

    generalsekretæren. 

 

d) Det er utarbeidet noen forslag til vedtektsendringer.   

 

e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster. I tillegg innbys 

representanter for våre nordiske søsterorganisasjoner. 

 

 

6. Søknader og info. 

 

6.1i: Generalsekretæren har på vegne av NKS skrevet under på 

Intensjonserklæring – Nordplus der NKS går inn som aktiv partner i 

prosjektet NPHZ-2019/10024 – 4th Nordic Chemistry Olympiad, koordinert 

av the Finnish Association of Teachers of Mathematics, Physics, Chemistry 

and Informatics. Kontaktperson er Bjørn Dalhus.                                                                                                           

 

6.2i: Rune Finsås Einrem søker om midler til å dra på EYCN-årsmøte i 

Bremen i mars. Ca kr 8500,-.  Godkjent på epost-runde i styret. 

 

6.3i: Oppnevning av representanter til IUPAC’s Divisions og Standing 

Committees for årene 2020 og 2021: 

1) Einar Uggerud (UiO), gjenoppnevning Div III (TM); 2) Pavel Karen 

(UiO), gjenoppnevning Div II (AM),    3) Leiv Sydnes (UiB) gjenoppnevning 

CHEMRAWN-komiteen (TM).                                                                       

4) Roland Kallenborn, UMB, oppnevnes som ny representant (NR) til 

IUPAC’s Div of Analytical Chemistry for en toårsperiode.  

 

6.4i: Bengt Erik Haug oppnevnes for en treårsperiode til ny representant i 

EuChemS’ Div. of Organic Chemistry etter Lise-Lotte Gundersen. 

 

6.5i: Roland Kallenborn søker om økonomisk støtte til å delta på EuChemS 

DCE-møte i Warszawa i mars på kr 5427 (ca). Søknaden er godkjent etter 

epost-runde i styret. 
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Søknader: 

6.6s: Einar Uggerud søker om kr 9.630 til deltagelse på IUPAC GA i Paris til 

sommeren. Søknaden er godkjent. 

 

6.7s: Einar Uggerud søker om søker om kr 8.500,- for å delta på til PCCP 

Ownership Board i Istanbul, 6. og. 7. juni. Søknaden er godkjent. 

 

6.8s: Lars Ole Ørjasæter har signalisert ønske om økt økonomisk støtte til 

utgivelse av bladet, grunnet bl.a. bortfall av annonseinntekter.  

Hovedstyret besluttet å øke den årlige støtten til bladet til kr 150 000,- i 2019.  

Det vil bli tatt et initiativ til å diskutere ulike muligheter for å bedre 

økonomien til bladet.  

 

6.9s: Kari Kveseth søker om midler til Hassel-arrangement til høsten der det 

blir markert at det i år er 50 år siden Odd Hassel ble tildelt 1969 års 

Nobelpris i kjemi.  

Hovedstyret besluttet å bevilge kr 30 000,- til dette, bl.a. siden det i år ikke 

blir avholdt vanlig Hassel-forelesning.  

 

De to siste bevilgningene betinger at Rådet slutter seg til budsjettforslaget for 

2019.    

 

 

 

Generalsekretæren. 


