
                                                                                                                               Side 1 av 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Referat fra Hovedstyremøte den 11/10 – 2019. 
 
Møtet ble avholdt på rom Curie, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn 

Hansen, Camilla Løhre, Karina Mathisen, Finn K. Hansen og Harald 
Walderhaug. Stein Helleborg hadde meldt forfall. 

Nils Arne Jentoft og Steven Wilson var kalt inn til sak 3 og John Vedde til sak 4.                                                 
 

 
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 28.06.2019 ble godkjent uten 

merknader.  
 

2. Økonomi, status pr september. 
Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått, og viser noen budsjettmessige overskridelser på noen poster, 
mens andre avsluttede aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.  
Alt i alt er økonomien under kontroll.   

 
3. Landsmøtene  

Steven Wilson presenterte et forslag til nye hjemmesider for Landsmøter 
(WIX). Vi har hittil benyttet Deltager.no til betalingsordninger, med svært 

god erfaring. Betalingsordningene (fakturering) bør være like fleksible som i 
Deltager.no. Likevel, det ble påpekt at koordinering av selve innholdet på 

Landsmøte (der alle eller de fleste av våre faggrupper bidrar med innhold) er 
den store jobben, og krever en god del innsats fra den som skal koordinere 

dette.   
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.  
Hovedstyret vil gå inn for dette, da Landsmøtene ses på som et samlende 
arrangement for NKS’ medlemmer. En økende oppslutning de senere år ses 

på som en suksess i så måte. 
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4. NKS har brukt Medlemsnett fra Sparebank1 siden 2013. Sparebank1 har 

nå besluttet at Medlemsnett skal opphøre. Medlemsnett vil ikke være 
tilgjengelig etter 31. desember 2019.  

John Vedde har gjennomgått diverse alternativer til Medlemsnett, og funnet 
at Zubarus har det beste tilbudet, der fleksibiliteten til Medlemsnett er 

ivaretatt og til dels er bedre på noen områder. Prismessig vil ordningen koste 
noe mer enn det vi har betalt Sparebank1 for, men ikke mer enn at det er 

akseptabelt. Andre realistiske alternativer er betydelig dyrere i drift. 
Hovedstyret går derfor inn for Zubarus som nytt medlemsregister fra år 2020.   

NKS’ medlemmer vil bli informert bl.a. i kommende nummer av Kjemi og 
på vår hjemmeside.   

 
 

5. Signaturrett/Brønnøysund 
Det er fylt ut forenklet registermelding angående Stiftelsen (NKS Fond), der 
det søkes om at president og generalsekretær (styrets leder og daglig leder) i 

fellesskap har signaturrett. Dette er sendt Enhetsregisteret.   
 

6. Søknader og info 
 

6 I.1: Leiv Sydnes ber om refusjon av utgifter ifbm IUPAC GA/Council 
Meeting i Paris, kr 2790,-. Dette er godkjent av hovedstyret. 

 
6 I.2:  Bengt Erik Haug har fått bevilget kr 5824 til dekning av utgifter ifbm 

møte i EuChemS’ Div of Organic Chemistry, i Wien. Søknaden er innvilget. 
 

6 I.3: Kenneth Ruud søker om ca kr 7000,- til deltagelse på EuChemS GA i 
Bucharest i oktober. Søknaden er innvilget. 
 

6 I.4: Vi har mottatt kr 21 048,- fra Kjell Eimhjellen i Trondheim angående 
overskudd fra det 12. Nordiske Kjemikermøte i 1965 i Trondheim. En 

blomsterhilsen er sendt ham.  
 

6 I.5: Helmer Fjellvåg (Kjemisk inst., UiO) oppnevnes som NKS’ 
representant i EuChemS’  Division of Solid State and Materials Chemistry.  

 
 

7. Eventuelt. 
Neste hovedstyremøte før jul legges til Tromsø – der vil bl.a. sak om 

nedleggelse av Stiftelsen bli tema, og Rune Einrem bli innkalt. 
 

Generalsekretæren. 


