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Referat fra Hovedstyremøte den 16/10 – 2020. 
 

Møtet ble avholdt på Zoom. Det startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca kl. 12.00. 

Følgende personer deltok: Hege Karlsen (president), Jørn Hansen 

(visepresident), Stein Helleborg, Camilla Løhre (styrerepresentanter), Finn K. 

Hansen (kasserer) og Harald Walderhaug (generalsekretær).    

Karina Mathisen (styrerepresentant) hadde meldt forfall.                                                  

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 25.06.2020 ble godkjent. Ad sak 

6 i referatet angående faggruppe for organisk kjemi’s oppslag om Hudlicky-

artikkelen, vil presidenten komme med en klargjøring i neste nummer av 

Kjemi. Uklarhet i innholdet har medført reaksjoner, og Hege vil på vegne av 

NKS spesifisere hva saken dreier seg om.  

 

 

2. Økonomi, status pr oktober. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått, og viser at vi ligger noe etter med innbetalinger av personlig 

kontingent. Disse vil bli purret på, men det ser ut til at vi dette året mister en 

del medlemmer. Fakturaer til bedriftene er sendt ut tidligere. Der er 

fremdeles noen som må purres på. Vi venter også på innbetalinger fra 5 

kjemi-institutter. Tallene for inntekter og utgifter summerer seg til et 

foreløpig overskudd på ca kr 116 000. Alt i alt vurderes økonomien til å være 

under kontroll.   

 

 

3. IUPAC, status. 

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med å finne fram til egnede 

personer blant NKS’ medlemmer som kan tenke seg å bli nominert til et verv 

i en av organisasjonens faggrupper (Divisions) eller komiteer. Noen navn 

finnes allerede på en skisse. 6 kjemi-institutter har sagt seg villig til å fungere 

som bedriftsmedlemmer og dermed være med på å betale på den årlige 
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kontingenten, som for 2021 er på USD 5940. Denne må betales innen 

utgangen av året 2020. Antallet nomineringer må begrenses, da det faller på 

NAO-et (NKS) å betale for reise og opphold for slike personer under 

IUPAC’s GA, som i 2021 er planlagt å finne sted i Montreal, Canada. Styret 

må vurdere dette antallet når vi nærmer oss fristen for nominering, som er 31. 

januar 2021, for toårsperioden 2022/23.     

 

                                                                                            

4. Hassel-pris.  

Visepresidenten, Jørn Hansen, redegjorde for status rundt forslaget om å 

innstifte en Hassel-pris. Initiativet er kommet fra professor Mate Erdeleyi, 

Uppsala Universitet, og representant for International Symposium on 

Halogen Bonding (ISXB).  

Forslaget går ut på å innrette en pris som deles ut hvert annet år til noen 

fortjent innen temaet «konformasjon» og hvert annet år til en noen innen 

temaet «intermolekylære vekselvirkninger». Videre går forslaget ut på at 

prisen ikke skal bestå av et pengebeløp, men skal ses på som en ære med 

tanke på Hassels minne og overfor den som mottar en slik pris. Det foreslås 

at prisen deles ut i forbindelse med den årlige Hasselforelesningen i Oslo, og 

at NKS «eier» prisen. 

Det ble påpekt på styremøtet at kostnader i forbindelse med reise og opphold 

for prismottaker i så fall må dekkes av KI/UiO, i likhet med det som gjelder 

for Hasselforedragsholderne. Denne forelesningsserien er et samarbeide 

mellom KI/UiO og NKS som har eksistert siden serien ble startet opp. NKS 

betaler for en festmiddag for foredragsholderen og noen inviterte gjester. 

NKS har ikke økonomi til å ta på seg ytterligere omkostninger her, så langt 

styret kan se. En annen mulighet som kan undersøkes er at kostnaden dekkes 

av ISXB, som jo har fremsatt ideen.  

Jørn tar nå kontakt med Einar Uggerud (leder av KI/UiO) og representant for 

Hassel-komiteen for videre diskusjon, der også temaet for prisen forslagsvis 

kan ta utgangspunkt i et litt bredere tema, f.eks. «fysikalsk-organisk kjemi», 

el. lign.           

 

 

5. Info.  
5.1: Lab-messen på Lillestrøm som i utgangspunktet skulle avvikles i 2021 er 

utsatt til 2022. Et Landsmøte i Kjemi må i så fall planlegges til høsten 2022 

en gang. Generalsekretæren vil ta kontakt med Nils Arne Jentoft i forbindelse 

med dette. Styret har til nå ikke funnet frem til en aktuell arvtaker som 

primus motor etter Nils Arne, og en eventuell arvtaker må sannsynligvis gå 

en opplæringsrunde med ham.   

 



                                                                                                                               Side 3 av 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.2: Generalsekretæren deltok på EuChemS’ generalforsamling den 24. 

september. Møtet ble avviklet på Zoom. Det vil bli skrevet et lite innlegg i 

siste nummer av Kjemi 2020 om dette møtet. 

 

5.3: Et forslag som skal vurderes nærmere er at en «Styrets spalte» vil bli 

opprettet i Kjemi, der ansvar for innlegg vil gå på rundgang i hovedstyret. En 

beslutning tas på neste styremøte. 

 

5.4: Generalsekretæren har bestilt annonse i Kalenderen i siste nummer av 

Kjemi 2020, slik vi har gjort de senere år. Annonsen koster i alt kr 6250,- og 

er en hilsen til våre medlemmer og er med på å støtte utgivelsen av bladet.   

 

 

6. Eventuelt.  

Presidenten og generalsekretæren er blitt kontaktet av vår revisor Edel 

Olsen/RSM Norge AS, angående dokumentasjon på at stiftelsen Norsk 

Kjemisk Selskaps Fond ikke er involvert i politisk aktivitet. Dette har med 

hvitvaskingsproblematikk å gjøre, og vårt revisorfirma må ha dokumentasjon 

på dette. Generalsekretæren har svart på vegne av selskapet på et elektronisk 

dokument.        

 

 

Generalsekretæren. 


