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Referat fra Hovedstyremøte den 27/2 – 2020 

 

Møtet ble avholdt på rom V114, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og 

ble avsluttet ca kl. 13.00. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn 

Hansen, Karina Mathisen, Stein Helleborg, Harald Walderhaug og Finn K. 

Hansen. John Vedde var innkalt til sak 6. 

Camilla Løhre hadde meldt forfall. 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 13.12.2019 ble godkjent. En 

trykkfeil i referatet ble rettet.  

 

2. Økonomi 

 

a) Regnskap 2019.  Regnskapet for 2019 for NKS ble gjennomgått. Det viste 

et negativt driftsresultat på kr 116 677,-. Dette er noe mindre enn det 

budsjetterte underskuddet på kr 169 000,-.   

 

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2020, basert 

på regnskapstallene for 2019. Hovedstyret sluttet seg til forslaget med en 

mindre justering. Det legges opp til et underskudd på ca kr 143 000,-.  

 

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

e-post. Ved utgangen av februar var det kommet inn kr 164 000,- av disse 

midlene. Medlemskapskontingent i EuChemS er i 2020 på ca kr 51 000,-.  

 

 

3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2019 for 

selskapet. Denne ble godkjent.  

 

 

4. Hovedstyrets planer for 2020. Dokumentet er utarbeidet og oversendes 

faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 
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5. Rådsmøtet 2020. Møtet finner sted fredag den 17. april i Videnskaps-

Akademiets lokaler i Oslo.  

 

a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  

 

b) Det ble vedtatt å tildele en Guldberg-Waage-medalje. Vi tar sikte på at 

medaljemottakeren vil holde et foredrag ved planlagt seremoni den 17. april.  

Det ble også 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 et forslag til en vedtektsendring. Et forslag til økning av 

medlemskapskontingent vil også bli lagt fram for Rådet til beslutning der.  

 

e) Middagsinnbydelser. Vil følge det vanlige mønster.  

 

 

6. Søknader og info. 
 

6.1i: Søknad om garanti til Nordic Plasma-møtet i vår, godkjent tidligere (på 

e-post-runde) av hovedstyret.                                                                                                            

 

6.2i: John Vedde orienterte styret om samarbeidet med Zubarus 

(medlemsregister og innkreving av kontingent), og dette fungerer nå godt. 

Det blir etter alt å dømme noe dyrere i drift enn det tilsvarende Medlemsnett i 

Sparebank1, som er nedlagt fra årsskiftet. John vil i år stille på Rådsmøtet og 

gi en kort orientering der.  

 

 

7. Økning av medlemskapskontingent? 

Basert på forslaget til budsjett for 2020, er det tydelig at inntektssiden bør 

styrkes noe. Forslaget går ut på å øke personlig kontingent med kr 50,- pr år. 

Dette vil i denne omgang ikke gjelde kontingent for juniormedlemskap. For 

bedriftene går forslaget ut på å øke kontingenten med kr 500,- til totalt kr 

3000,- pr år. Se også under sak 5, ovenfor.  
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8. IUPAC/DNVA. 

Det Norske Videnskaps-Akademis (DNVAs) styre fattet før jul 2019 en 

avgjørelse om å innstille betaling av bl.a. NKS’ kontingent for medlemskapet 

i IUPAC. DNVA har betalt denne for NKS siden 1957, og er for tiden på ca 

kr 50 000,- i året. Einar Uggerud (i egenskap av Kjemisk institutts, UiOs 

leder) har tatt initiativ til et møte mellom lederne ved de andre akademiske 

kjemiinstituttene i Norge for å diskutere saken. Møtet ble tidligere i februar 

avholdt som et Skype-møte der generalsekretæren og Leiv Sydnes (tidligere 

president i IUPAC og akademirepresentant i nasjonalkomiteen for kjemi, 

som ellers består av NKS’ hovedstyre) også deltok. Leiv tok på møtet 

intiativet til å skrive et brev til preses i DNVA der det anmodes om at styret 

omgjør sitt vedtak angående IUPAC. Det kan nevnes at visepreses i DNVA, 

Kenneth Ruud (tidligere president i NKS) tok dissens og sørget for 

protokolltilførsel ved styrebehandlingen av denne saken hos DNVA.  

Brevet er underskrevet av NKS’ president og sendt til DNVA. Hovedstyret 

avventer nå svar derfra.       

 

9. Eventuelt 

Rune Einrem (Nord Norge avdeling) har gitt beskjed om at han ikke lenger er 

aktiv i EYCN (European Young Chemists’ Network) – en organisasjon 

assosiert til EuChemS. Hovedstyret vil forsøke å finne en ny kandidat til et 

slikt verv. 

 

 

 

Generalsekretæren. 


