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Referat fra Hovedstyremøte den 26/2 – 2021 

 

Møtet ble avholdt på Zoom. Det startet kl. 10.00 og ble avsluttet ca kl. 12.45. 

Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Jørn Hansen, Karina Mathisen, 

Stein Helleborg, Camilla Løhre, Harald Walderhaug og Finn K. Hansen. Stian 

Svelle deltok som påtroppende generalsekretær. 

Camilla Løhre deltok under sak 1 og 2. 

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 11.12.2020 ble godkjent.  

 

Stian Svelle ble presentert som ny generalsekretær. Han kjenner 

organisasjonen meget godt, siden han i mange år har vært leder for 

faggruppen for katalyse og også vært med i styret for Oslo avd. Han vil 

overta rollen som generalsekretær i løpet av 2021, og hovedstyret ønsker ham 

velkommen på laget. Han vil nå delta på hovedstyremøtene i 

overgangsperioden.   

 

2. Økonomi 

 

a) Regnskap 2020.  Regnskapet for 2020 for NKS ble gjennomgått. Det viste 

et positivt driftsresultat på kr 43 598,-. Dette er langt mer enn det budsjetterte 

underskuddet på kr 153 000,-, noe som vesentlig skyldes at mange  

utgiftsposter til møter og reiser ikke er belastet i året som gikk.   

 

b) Budsjettforslag. Det var utarbeidet et forslag til budsjett for 2021, basert 

på regnskapstallene for 2020, ilagt en viss optimisme for utsiktene til en mer 

normal hverdag i 2. halvdel av 2021. Hovedstyret sluttet seg til forslaget med 

en endring som består i å legge inn inntekter fra de kjemiske instituttene (til 

delvis dekning av IUPAC-kontingenten). Det legges opp til ca balanse denne 

gang.  

 

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

e-post. Ved utgangen av februar var det kommet inn kr 316 525,- av disse 
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midlene. Det er også kommet inn ca kr 40 000,- fra Royal Society of 

Chemistry som tilskudd fra PCCP. Medlemskapskontingent i EuChemS er i 

2021 på ca kr 48 000,- og er betalt i januar.  

 

Under gjennomgangen av økonomien ble det stilt spørsmål angående flere av 

regnskapspostene. Det bør vurderes å overføre midlene fra Grensesprengende 

Kjemi til Investor (DNB) med mulighet for høyere avkastning.                   

Det kan også vurderes å la det stå kr 500 000,- på Kapitalkonto, og så 

overføre resten til Nordea pengemarkedsfond, av samme årsak.  

Møtefondet kan man også vurdere, men her er vedtekter for disse midlene – 

se under Vedtekter på NKS’ hjemmesider. 

 

Regnskapene og budsjettforslaget (med foreslått endring) ble godkjent. De er 

denne gang signert elektronisk.     

 

 

3. Årsberetningen. Det er utarbeidet forslag til Årsberetning 2020 for 

selskapet. Denne ble godkjent etter en retting av momentet om Tekna.  

 

 

4. Hovedstyrets planer for 2021. Dokumentet blir oppdatert og oversendes 

faggruppene og lokalavdelingene ved innkalling til Rådsmøtet. 

 

 

5. Rådsmøtet 2021. Møtet finner sted fredag den 16. april. Det er skrevet 

avtale om leie av Akademiet, men det må avklares om det er mulig å 

arrangere møtet der den 16. april. Sannsynligvis må dette avvikles vha  

Zoom. Harald Walderhaug og Stian Svelle tar kontakt med IT på KI/UiO for 

å finne en passende løsning.  

 

a) Valgkomiteens innstilling ble tatt til etterretning.  

 

b) Saker som fremmes for Rådet ble presentert. Listen inneholder et forslag 

til vedtektsendring ang vedtektenes §11.4 for å kunne starte avviklingen av 

stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond. Einar Uggerud vil orientere om 

NKS’ nåværende forhold til IUPAC og den ordningen som er kommet i stand 

ved at seks kjemiske institutter i Norge nå yter økonomisk støtte til 

kontingenten. Rådet må ta stilling til om NKS skal fortsette som et NAO der. 

Et forslag til endring av satsene for personlig medlemsskap og 

bedriftsmedlemskap/instituttmedlemskap vil foreligge og må stemmes over.  
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6. Søknader og info. 
 

6.1: Følgende er nominert til verv i IUPAC for perioden 2022 og 2023: 

Pavel Karen, UiO, TM, Div II 

Einar Uggerud, UiO, TM, Div III 

Leiv Sydnes, UiB, TM, CHEMRAWN 

Roland Kallenborn, NMBU, NR, Div VI 

Annette Lykknes, NTNU, NR, CCE 

 

 

6.2: Det er planlagt et møte mellom representanter for hovedstyret i NKS og 

Tekna angående fortsatt samarbeide mellom våre organisasjoner. I et Zoom-

møte mellom president, visepresident og generalsekretær ble ulike ideer til 

slikt samarbeid diskutert og vil bli tatt opp med Tekna etter hvert.  

                                                                                                            

 

6.3: Med bakgrunn i at Zubarus har sendt ut kontingentfakturaer til 

bedriftsmedlemmene før de har fått beskjed om å gjøre det, er det ønskelig 

med et møte mellom representant for Zubarus og hovedstyret for å avklare 

samarbeidsformene. Et slikt møte bør avtales i løpet av året.    

 

 

7. Økning av medlemskapskontingent? 

Basert på forslaget til budsjett for 2021, er det tydelig at inntektssiden bør 

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

til kr 450,-. For seniorer (over 67 år) vil økningen bli på kr 25,- pr år til kr 

225,- ifølge forslaget. Kontingent for juniormedlemskap økes ikke nå. For 

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

3000,- pr år. For instituttene er det foreslått å øke kontingenten fra kr 2 500,- 

til kr 5000,- pr år. Se også under sak 5, ovenfor.  

 

 

8. IUPAC status. 

Kontingent for inneværende år er betalt. Se også sak 6.1 ovenfor. Rådet må ta 

stilling til hva som skal skje i det videre – skal NKS fremdeles være et NAO i 

IUPAC? Se også under sak 5b ovenfor.   

 

 

9. NKS som medlemsorganisasjon i European Federation of Chemical 

Engineering (EFCE)?      

Presidenten har fått en forespørsel fra Ann Mari Svensson, NTNU, om NKS 

kan tenke seg å bli medlem i organisasjonen. Til denne tid har Tekna ivaretatt  
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norsk medlemskap der. Finnish Chemical Society har svart 

generalsekretæren at de betaler 1739 Eur pr år for sitt medlemskap for tiden. 

Hovedstyret finner ikke at NKS bør påta seg seg ytterligere verv og utgifter i 

den økonomiske situasjonen selskapet står i. Derimot vil dette bli tatt opp 

med Tekna i det planlagte møtet med dem – se sak 6.2 over. Presidenten 

orienterer Svensson. 

 

 

 

10. Bankfullmakter.  
Hovedstyret har mottatt en forespørsel fra vår revisor om bruk av 

bankfullmakter. Ordningen vi har praktisert i mange år fungerer bra etter 

styrets vurdering, og ser ikke et akutt behov for endring, men dette vil bli 

vurdert etter hvert. Generalsekretæren har informert revisoren.   

 

 

Generalsekretæren. 


