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Referat fra Hovedstyremøte den 28/6 – 2019. 
 

Møtet ble avholdt på rom Berzelius, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 

og ble avsluttet ca kl. 11.30. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn 

Hansen, Stein Helleborg, Karina Mathisen og Harald Walderhaug.    

Camilla Løhre hadde meldt forfall.  

Nils Arne Jentoft og Steven Wilson var kalt inn til sak 4, men Wilson var opptatt 

og kunne ikke stille på møtet.                                                 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 07.03.2019 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.  

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

Kjemi-OL, og det er bevilget kr 245 000,- til dette.  

Alt i alt er økonomien under kontroll.   

 

3. Søknader og info. 

3.S 1: Søknad fra Asbjørn Aarflot om deltagelse på DivCEd (EuChemS)- 

møte 16. juli og delta på EuroVariety som representant for faggruppe for 

kjemiundervisning på kr 15 380,-.  

Søknaden innvilges, men begrenses oppad til kr 15 000,-. 

 

3. I 1: Søknad fra Annette Lykknes om dekning for deltagelse på 12th 

International Conference on History of Chemistry, Maastricht, Nederland – 

kr 14 992,-. Godkjent av hovedstyret den 10. mai.  

 

3. I 2: Årets Yaras Birkelandpris er gått til Rokas Sazinas, NTNU (Veiledere 

Tor Grande og Mari-Ann Einarsrud), for avhandlingen “Stability and cation 
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diffusion in BaZrO3-based proton conducting solid state electrolytes”.                                                                                                              

I alt 9 arbeider ble nominert til prisen. Komiteen har bestått av Tor 

Hemmingsen, Inger Reidun Aukrust og Per Knudsen (Yara).  

De øvrige nominerte var (forslagsstiller i parentes). 

• Andrey Bezrukov (Pascal Dietzel, UiB) 

• Bjarte Aarmo Lund (Hanna-Kirsti Schrøder, UiT) 

• Sindre Ø. Stub (Truls Norby, UiO) 

• Xin Liu (Reidar haugsrud, UiO) 

• Marius Kadek (Kenneth Ruud, UiT) 

• Elvar Ørn Viktorsson (Pål Rongved, UiO) 

• Daniel Rojo Gama (Stian Svelle, UiO) 

• Utsav Raj Dotel (Magne Sydnes, UiS) 

 

3 I.3: Neste års Rådsmøte blir fredag den 17. april. 

 

 

4. Landsmøtene  
Steven Wilson har signalisert at han gjerne vil ha profesjonell hjelp til 

digitale tjenester i denne forbindelse. En oppdatert og moderne nettside for 

landsmøtene er uansett nødvendig. 

Hovedstyret er ellers av den oppfatning at landsmøtene fortsatt bør avvikles i 

samarbeide med Melanor (tidligere LabNorge) og Norges Varemesse. Dette 

samarbeidet har hittil vært et svært vellykket. Hovedstyret er også av den 

oppfatning at konferanseavgiftene bør være omtrent på det nivå de har vært 

hittil, noe som sterkt begrenser bruk av ekstern hjelp. Beslutning om å 

arrangere et nytt landsmøte i 2021 må tas av Rådet til neste vår, og Nils Arne 

Jentoft vil være tilgjengelig for hjelp når Steven Wilson får et hovedansvar 

for planlegging, kontraktsinngåelser og gjennomføring, under den 

forutsetning at Rådet går inn for at det arrangeres et slikt Landsmøte. 

Et nytt hovedstyremøte med Wilson og Jentoft planlegges til høsten for å 

avklare videre gang.     

 

 

5. Eventuelt.  

Generalsekretæren deltar på EuChemS’ generalforsamling i Bucharest 3. og 

4. oktober. 

 

 

Generalsekretæren. 


