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Referat fra Hovedstyremøte den 25/6 – 2020. 
 

Møtet ble avholdt på Zoom. Det startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca kl. 11.30. 

Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn Hansen, Stein Helleborg, 

Camilla Løhre, Karina Mathisen og Harald Walderhaug.    

John Vedde var innkalt til sak 3.                                                 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 27.02.2020 ble godkjent uten 

merknader.  

 

 

2. Økonomi, status pr juni. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

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

kontingent, og fakturaer til bedriftene er nettopp sendt ut. Nødvendige 

purringer blir sendt etter hvert. Utgiftene dette året blir betydelig lavere enn 

budsjettert, så langt vi kan se nå. Alt i alt er økonomien under kontroll.   

 

 

3. Medlemsregister, status. 

John Vedde orienterte om samarbeidet med Zubarus, og selve håndteringen 

av registeret fungerer godt. John har dog hatt noen vanskeligheter i selve 

kommunikasjonen med Zubarus, men vi håper dette bedrer seg. Det kan 

nevnes at Medlemsnett nå fremstår i ny utgave, og kan være et alternativ å 

returnere til, dersom kommunikasjonsproblemene med Zubarus fortsetter.    

 

 

                                                                                                               

4. IUPAC 

Generalsekretæren hadde utarbeidet et notat til styret der det kort ble gjort 

rede for status. Der var også en skisse til løsning av det akutte problemet. 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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Det akutte problemet består i at NKS har mottatt kontingentfaktura for 

inneværende år. Siden Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) har 

besluttet å ikke lenger betale disse (noe som de har gjort siden 1957), står 

NKS i den situasjon at enten må selskapet selv betale hele eller deler av 

beløpet (på ca kr 55 000,- i 2020), eller så må vi melde oss ut av unionen. 

Einar Uggerud har tatt et initiativ blant lederne i norske akademiske kjemiske 

institutter, og totalt 5 av disse er villige til å inngå i NKS som 

bedriftsmedlemmer. Dermed vil noe av kontingenten dekkes. 

Hovedstyret diskuterte saken inngående og kom fram til at den foreliggende 

regningen betales. På den måten får NKS mulighet til å diskutere saken i et 

Rådsmøte planlagt til neste år, og på den måten forhåpentlig få på plass en 

varig ordning som sikrer fremdeles norsk medlemskap i IUPAC.   

 

 

5. Info.  
5.1: Søknad om møtegaranti for NECS 2020 godkjent på e-postrunde i styret 

den 15. mai. 

 

5.2: Jørn Hansen er oppnevnt som kontakt for Mate Erdeleyi/Uppsala 

Universitet, ifbm opprettelse av en eventuell Hassel-pris. Jørn hadde planlagt 

å orientere hovedstyret litt nærmere om dette på møtet, men måtte forlate 

dette før vi kom så langt. Han vil ta det opp på neste hovedstyremøte. 

 

5.3: Regnskapene 2019 er godkjent av Brønnøysundregistrene. 

 

5.4: Neste års Rådsmøte planlagt til fredag den 16. april 2021. Kontrakt med 

DNVA er skrevet.  

 

 

6. Eventuelt.  

Hege Karlsen orienterte om en artikkel forfattet av Tomas Hudlicky og som 

stod på trykk i Angewandte Chemie tidlig i juni i år. Denne artikkelen 

(”Organic Synthesis – Where now?” is thirty years old. A reflection on the 

current state of affairs) skapte stor forferdelse i det vitenskapelige miljøet. 

Flere kjemiske selskaper i Europa har gitt uttrykk for at de tar avstand fra 

synspunkter som kommer fram i artikkelen. Angewandte Chemie (Wiley) har 

siden trukket tilbake artikkelen, og, etter det vi forstår, har skandalen resultert 

i oppsigelser av redaktører i staben. 

Faggruppe for organisk kjemi (FOK) har tatt initiativ til en markering fra 

NKS, og Hege vil signere et opprop på vegne av selskapet.      

 

 

Generalsekretæren. 


