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  Norsk Kjemisk Selskap  

 

 

 
 

REFERAT FRA RÅDSMØTET 2021 

 

Rådsmøtet ble avholdt som et digitalt møte vha Zoom fredag den 16. april.  

Møtet startet kl 10.00 og var slutt ca kl. 12.40.   

 
Rådsmedlemmer: 

For lokalavdelingene: 

Simon Simonsen (Østfold avd.), Sverre Løyland, (Oslo avd.), Lars Erik Øi 

(Grenland avd.), Marianne Bore Haarr (Rogaland avd.), Beate Halsvik (Bergen 

avd.), Solon Oikonomopoulos og Guro Sørli (Trondhjem avd.) og Juho Aleksi 

Kosonen (Nord-Norge avd.).  

For faggruppene: 

Siv Hjorth Dundas og Torild Wickstrøm (faggruppe for analytisk kjemi), Stian 

Svelle (faggruppe for katalyse), Nini Hofsløkken Kjus og Bengt Erik Haug 

(faggruppe for organisk kjemi), Thomas B. Pedersen (faggruppe for kvantekjemi 

og modellering), Annette Lykknes (faggruppe for kjemiens historie), Svein Tveit 

(faggruppe for kjemiundervisning), Reidar Lund (faggruppe for makromolekyl – 

og kolloidkjemi) og Hans Jacob Skarpeid (faggruppe for matkjemi). 

For hovedstyret møtte:  

Hege Karlsen (president), Jørn Hansen (visepresident), Karina Mathisen, Stein 

Helleborg og Camilla Løhre (styremedlemmer), Finn K. Hansen (kasserer) og 

Harald Walderhaug (generalsekretær). 

Bedriftsrepresentanter: Nils Arne Jentoft (Dynea) og Heidi Johnsen (Sintef). 

Andre: 

Øyvind Mikkelsen (tidligere president).  

 

Einar Uggerud, til sak 3.  

 

Olav Kvalheim (faggruppe for kjemometri), hadde meldt forfall. 
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Rådsmøtet  
 

Åpning av Rådsmøtet 2021      

 

Generalsekretæren ønsket rådsmedlemmene velkommen. Han innledet kort med å 

presentere sin etterfølger som generalsekretær, Stian Svelle. Stian vil ta over tidlig 

på høsten. 

 

 

Valg av ordstyrer og referent  

 

Øyvind Mikkelsen ble valgt til ordstyrer og Harald Walderhaug ble valgt til 

referent.  

 

 

1. Behandling av selskapets årsberetning for 2020   

 

Presidenten gjennomgikk årsberetningen for Rådet.  

 

Medlemstallet i selskapet var ved årsskiftet 2020/2021 på totalt 1548 personlige 

medlemmer, noe ned fra forrige årsskifte. Av innholdet i årsberetningen nevnes 

ellers kort:  

Grunnet Det Norske Videnskaps-Akademis (DNVA’s) beslutning om å avvikle 

ordningen med betaling av NKS’ kontingent til IUPAC, tok Einar Uggerud 

initiativ til å finne et alternativ til å finansiere deler av denne kontingenten, som 

for tiden utgjør ca 60 000 NOK pr år. Etter møte med lederne av de kjemiske 

instituttene i Norge, ble det enighet om at disse nå stiller som bedriftsmedlemmer i 

NKS og betaler kontingent for det.       

Hovedstyret har gjennom store deler av året, sammen med Kjemisk institutt og 

Hasselkomiteen ved UiO, diskutert opprettelsen av en Hassel-pris. Forslaget ble 

fremmet av styret i International Symposium on Halogen Bonding (ISXB) via 

prof. Maté Erdélyi fra Uppsala Universitet og innebar ifølge forslaget utdeling av 

pris innen områdene "weak interactions" og "conformational analysis".  

Hassels arbeider på charge-transfer komplekser er grunnleggende for mange som 

jobber med halogenbindinger, og det ble derfor fremmet ønske om at prisen skulle 

bære hans navn. Forslaget ble dessverre avvist, da det fra UiO’s side er ønske om 

å opprette en Hassel-pris i fremtiden med en bredere profil. 

 

Det kom en kommentar om at faggrupper opplever frafall av medlemmer. Dette 

kan skyldes svakhet i kommunikasjonen i forbindelse med utsending av 

kontingentfaktura. Zubarus har selv tatt opp dette med hovedstyret og kommet 

med forslag til hvordan dette kan løses. Man vil nå prøve å bruke kjemi.no som 
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domene ved e-postutsendelsene i et forsøk på å unngå at slike e-poster havner i 

«spam». Et forslag er for øvrig betalingsvarsel på Vipps. Dette vil bli tatt opp med 

Zubarus.    

 

Selskapets årsberetning ble godkjent.  

  

 

2. Behandling av selskapets regnskap for 2020.  

 

Regnskapene ble gjennomgått av kassereren. NKS’ regnskap  

viser et positivt resultat på kr 43 598,-, mot et budsjettert underskudd på  

kr 153 000,-. Det positive resultatet skyldes i stor utstrekning kansellering av 

møter og reisevirksomhet grunnet pandemien.   

Økonomien i selskapet må derfor sies å ha vært under kontroll gjennom året.  

 

Regnskapet for NKS ble godkjent.  

 

Regnskapet for Stiftelsen Norsk Kjemisk selskaps Fond ble også gjennomgått og 

godkjent uten kommentarer. 

 

 

3. Einar Uggerud holdt så et innlegg om status rundt IUPAC-samarbeidet.  

Einar har tatt godt tak i problemene som oppsto da DNVA avsluttet ordningen 

med å betale for NKS’ medlemskap i unionen, på kort varsel i 2019. Se mer om 

dette under Sak 1, ovenfor.    

Han foreslår at det opprettes et samarbeidsorgan mellom hovedstyret i NKS og de 

6 kjemiske instituttene for å rekruttere medarbeidere til verv i IUPACs faglige 

avdelinger og komiteer. Dette vil bli tatt opp med hovedstyret på et kommende 

møte i styret.   

 

 

4. Forslag om økning av kontingent.  

 

Hovedstyret ved generalsekretæren fremmet så sitt forslag om økning av 

medlemskapskontingenter. Bakgrunnen for forslaget er tallenes klare tale i 

regnskapet, der det etter hvert vil oppstå et stort gap mellom inntekter og utgifter 

om man ikke korrigerer. Det kan gjøres ved både å øke inntektene og redusere på 

utgiftene. Det første momentet behandles her, mens det andre i tilfelle må tas opp 

med hovedstyret og Rådet i ettertiden. 

Forslaget gikk ut på at personlig medlemskap økes fra kr 400 til kr 450 pr år for 

personlige medlemmer, fra kr 200 til kr 225 pr år for medlemmer over 67 år, fra kr 

2500,- til kr 3000,- pr år for bedriftsmedlemmene, og fra kr 2500,- til kr 5000,- pr 
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år for kjemi-instituttene. Dette vil anslagvis kunne øke inntektene med kr 75 000,- 

pr år. 

 

Det ble litt diskusjon rundt denne saken. Det kom fram bekymring rundt det 

viktige arbeidet med rekruttering, spesielt blant studenter. Det ble påpekt at det er 

viktig for NKS å synliggjøre hva kontingenten brukes til. Et forslag er at det etter 

hvert vil bli laget en «flyer» med informasjon om alle selskapets virksomheter. 

Saken vil bli tatt opp med hovedstyret i sitt neste møte før sommeren.     

 

Forslaget fra hovedstyret ble godkjent, mot en (1) stemme.     

  

  

5. Budsjett 2021. 

 

Hovedstyret hadde utarbeidet forslag til budsjett med bakgrunn i regnskapstallene 

for 2020 og en viss forhåpning om en gradvis lettelse av reise- og 

møterestriksjoner i løpet av 2. halvår. Det har en utgiftsramme på kr 858 000,- og 

en inntektsramme på omtrent samme beløp, altså et budsjett i balanse.  

 

Rådet sluttet seg til dette uten ytterligere kommentarer.   

 

 

6. Hovedstyrets planer for 2021.  

 

Planene ble gjennomgått av presidenten.  

 

Det kom frem forslag fra Rådet om at bladet Kjemi bør knytte til seg en til to 

faglige redaktører for å ta seg av faglig relevant stoff til bladets lesere. Det ble 

videre påpekt at Hovedstyret tidligere har tatt initiativ til å prøve å få på plass en 

ordning med fagfellevurdering av innsendt faglig materiale. Dette for å legge til 

rette for at bladet kan oppnå «nivå 1»-status i det norske såkalte «tellekant-

systemet» for publikasjonsvirksomhet. Dette vil nå bli fulgt opp av Hovedstyret. 

 

Planene ble så tatt til etterretning.  
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7. Valg  

 

         

Hovedstyret 2020: 

 

President:  Hege Karlsen            Oslo avd.  Ikke på valg   

Visepresident: Jørn Hansen    Nord-Norge avd.     Ikke på valg           

Styremedlemmer: Stein Helleborg    Grenland avd.   Ikke på valg 

  Camilla Løhre     Bergen avd.       Ikke på valg 

    Karina Mathisen    Trondhjem avd.        På valg 

 

Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid    Oslo avd.         Ikke på valg 

Magne Sydnes       Rogaland avd              På valg    

                                             

 

 

Bedriftsrepr.:  Nils Arne Jentoft Dynea     Går ut 

    Heidi Johnsen Sintef    På valg 

 

 

 

 

Valgkomiteen (Nils Arne Jentoft, Heidi Johnsen og Harald Walderhaug) la fram 

følgende forslag:   

 

Gjenvalg styremedlem:     Karina Mathisen       Trondhjems avd.                       2 år 

                     

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag gjenvalg av vararepresentant: Magne Sydnes, Rogaland 

avd.                                                                                                                        2 år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valgkomiteens forslag til gjenvalg av bedriftsrepresentant og ny 

bedriftsrepresentant Hans Henrik Øvrebø (Borregaard):                   2 år   

 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedstyrets sammensetning i 2021 blir dermed:  

 

President:  Hege Karlsen         Oslo avd.            (2 år, 2020)  

Visepresident: Jørn H. Hansen  Nord-Norge avd.      (2 år, 2020) 

Styremedlemmer: Stein Helleborg      Grenland avd.  (2 år, 2020) 

 Camilla Løhre  Bergen avd.          (2 år, 2020) 

   Karina Mathisen  Trondhjem avd.        (2 år, 2021) 

   

 

Varamedlemmer: Hans-Jacob Skarpeid  Oslo avd.      (2 år, 2020) 

   Magne Sydnes  Rogaland   avd.        (2 år, 2021) 

 

Bedriftsrepresent.: Hans Henrik Øvrebø Borregaard   (2 år, 2021) 

   Heidi Johnsen  Sintef   (2 år, 2021) 

 
 

 

 

 

 

8. Landsmøte i 2022? 

Det korte svaret er nei. Dette på grunn av at Melanor ikke har planlagt Labmesse 

dette året. Bakgrunnen er covid19-situasjonen. 

Kva som skjer med planer om en messe i 2023 må følges opp av Hovedstyret. 

 

NKS vil takke Nils Arne så mye, ikke minst for hans uvurderlige innsats for å 

arrangere Landsmøter mange ganger. En arvtager etter ham bør finnes om ikke 

lenge, og ny generalsekretær får i oppdrag med å finne en dyktig person som vil 

aksle oppgaven. Nils Arne vil hjelpe til når det blir aktuelt. 

 

 

 

Harald Walderhaug, referent. 

 

 

 


