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Referat fra Hovedstyremøte den 13/12 – 2019. 
 

Møtet ble avholdt på rom C 330 Realfagbygget, Kjemisk institutt, UiT. Det 

startet kl. 11.00 og ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: 

Jørn Hansen, Stein Helleborg og Harald Walderhaug. Hege Karlsen, Camilla 

Løhre og Karina Mathisen deltok på Skype. 

Rune Einrem (UiT) var innkalt til sak 3.  

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 11.10.2019 ble godkjent uten 

merknader.  

 

2. Økonomi, status pr november. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått, og viser at kontingentinntektene ligger litt over budsjett-tallene. 

Det er videre noen budsjettmessige overskridelser på noen poster, mens 

andre avsluttede aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.  

Alt i alt er økonomien under kontroll.   

 

3.1 Vedtektenes § 11, punkt 4, angående en avvikling av Stiftelsen Norsk 

Kjemisk Selskaps Fond.    

Det er utarbeidet et forslag til endring av vedtektenes paragraf 11, punkt 4 

som sier, angående eventuell avvikling av NKS: «Ved oppløsning tilfaller 

selskapets midler Norsk Kjemisk Selskaps Fond og forvaltes ifølge fondets 

vedtekter».  

For å starte prosessen med å avvikle stiftelsen, vil hovedstyret be Rådet våren 

2020 om at teksten i NKS’ vedtekters paragraf 11, punkt 4 endres til: «Ved 

oppløsning tilfaller selskapets midler Det Norske Videnskaps-Akademi». 

 

 

3.2 NKS-ung 
Rune Einrem har overfor hovedstyret foreslått at NKS oppretter et «NKS-

ung» for våre yngre medlemmer (opptil 35 år).  
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Han tror et ung-initiativ kan legges parallelt med avdelingene og på den 

måten bedre fange opp f.eks studentforeningene og dermed rekruttere 

gjennom dem. 

Rune har fremmet noen synspunkter og ønsker i denne sammenheng, og vil 

presentere disse for Rådet i 2020.  

  

 

4. Søknader og info 

 

4 S.1: Rune Einrem søker om midler til å delta på EYCN-møte i Spania i 

januar, ca 6000,-.  

Søknaden er innvilget. 

 

4 O.1: Nytt bedriftsmedlem fra 2020: LabMo AS, ved Tore Moldung, 

Vågadalen 73, 5209 Os. 

 

4 O.2: DNVA slutter å betale kontingenten til IUPAC, med umiddelbar 

virkning, ifølge e-post fra Kenneth Ruud.   

Det er fremdeles noe uklarhet rundt dette, og det vil til neste møte i 

hovedstyret bli avklart hva som er situasjonen, slik at styret kan ta en 

avgjørelse på hva som skal skje videre. Norge vil i hvert fall fremdeles være 

tilsluttet IUPAC, ifølge generalsekretæren i DNVA i e-post pr 17/12.      

 

 

5. Eventuelt. 
 

5.1: Dato for første hovedstyremøte i 2020: Torsdag den 27. februar. 

 

5.2: Valgkomiteen vil utarbeide et forslag til valg og gjenvalg til hovedstyret 

til første møte i 2020, basert på ønsker fra dem som står på valg denne gang.   

 

 

Generalsekretæren. 


