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Referat fra Hovedstyremøte den 25/6 – 2021. 
 

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

Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Stein Helleborg, Camilla Løhre, 

Karina Mathisen, Finn K. Hansen og Harald Walderhaug.    

Lars Ole Ørjasæter var innkalt til sak 4.   

Jørn Hansen hadde meldt forfall.                                               

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 26.02.2021 ble godkjent uten 

merknader. 

 

 

2. Økonomi, status pr juni. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått, og viser at vi ligger godt an med innbetalingene fra 

medlemmene og medlemsbedriftene i forhold til budsjettet. Alle 

kjemiinstituttene har betalt og vil dekke rundt halvparten av IUPAC-

kontingenten. Utgiftene ser også for dette året ut til å bli lavere enn 

budsjettert. Alt i alt er økonomien under kontroll.   

 

 

3. Samarbeidsforum mellom representant for kjemiinstituttene og NKS. 

På årets Rådsmøte forslo Einar Uggerud at det opprettes et forum mellom 

NKS ved hovedstyret og en eller flere representanter for de seks akademiske 

kjemiinstituttene som nå bidrar til finansieringen av fortsatt norsk 

medlemskap i IUPAC (se under sak 2 ovenfor). Et viktig tema for et slikt 

forum vil være rekruttering til verv i organisasjonen. Hovedstyret er innstilt 

på å opprette et slikt forum.       

 

                                                                                                       

 

 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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4. Bladet Kjemi.  

Saken er to-delt: Den ene delen handler om relevant stoff til bladet – den 

andre om økonomien. Innholdsmessig sliter redaktøren stadig med å få inn 

nok av faglig relevant stoff for dets lesere. Her finnes noen ildsjeler blant 

våre medlemmer som stadig leverer interessante artikler, men det trengs mer 

for å fylle de seks numrene som kommer ut hvert år. Saken var oppe på årets 

Rådsmøte, under «Hovedstyrets planer». Det ble foreslått å engasjere to – tre 

faglige redaktører som kan hjelpe til ved en fagfelle-vurdering av mer og noe 

dypere kjemifaglig stoff (vitenskapelige artikler). Dette for å kunne søke om 

å få bladet godkjent som et «nivå-1»-tidskrift i det norske såkalte 

«tellekantsystemet». Hovedstyret diskuterte dette med redaktøren, og han 

påpekte at språket for slike artikler da bør være engelsk, slik at artikler av 

dette slaget blir relevant for en større leserkrets. Han hilste en slik løsning 

velkommen. Problemer med å komme i gang med en slik ordning ble påpekt, 

men det er på høy tid å gjøre et forsøk med å øke nivået på innholdet i bladet 

og gjøre det enda mer relevant for våre medlemmer og kanskje utenfor vår 

medlemskrets. Hovedstyret vil følge opp dette videre nå. 

Generalsekretær(er) og president deltok på Nordisk presidentmøte (Zoom) 

den 23/6. Der ble det fra norsk side tatt opp en ide om å utveksle faglig 

relevant stoff mellom våre tidskrifter. På hovedstyremøtet kom det videre 

forslag om at mye stoff i Titan.uio.no kan være relevant for Kjemi. Alt dette 

vil bli fulgt opp av hovedstyret.  

Den andre delen handler om økonomien til bladet. Tekna og NKS er de to 

eierforeningene og eier like mye. Tekna har i mange år bidratt til økonomien 

ved jevnlig å annonsere, noe som har bidratt med rundt kr 60 000,- i året. 

Dette har nå opphørt av en eller annen grunn. Hovedstyret vil følge opp dette 

problemet med Tekna og prøve å få på plass et nærmere samarbeid med 

foreningen ved  f.eks. å sende Tekna-medlemmene med kjemibakgrunn 

nyhetsbrevene med lenke til elektronisk utgave av Kjemi. Det kom også et 

forslag om å få Forskerforbundet til å annonsere i bladet.  

Ellers kan utgiftene for Kjemi kanskje reduseres en hel del ved at man fra 

NKS’ side heretter ber medlemmene om å si fra om de ønsker bladet i trykket 

form, i stedet for, som nå, å be om elektronisk form.                 

 

 

5. Info.  
5.1: E-post fra Lynn Soby ang «task group’s document» om framtiden til 

IUPAC – eventuelle reorganiseringer etc. med dokumenter er sendt til 

hovedstyret som orientering. Saken vil komme opp på «Council meeting» 

ifbm med Generalforsamlingen i august. Dette vil foregå elektronisk, og 

hovedstyret må utpeke en person til å representere NKS der.  
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5.2: Zubarus ønsker å tilby utsendelse av e-post fra NKS’ eget domene. 

Hovedstyret slutter seg til dette etter e-postrunde den 12. april. 

 

5.3: NOAH er nytt bedriftsmedlem – vi hilser dem velkommen! 

 

5.4: Regnskapet 2020 for NKS er godkjent av Brønnøysundregistrene. For 

Fondet måtte dette sendes inn på nytt, grunnet et manglende vedlegg, men er 

mottatt der i rettet stand.     

 

5.5: Neste års Rådsmøte planlagt til fredag den 29. april 2022.  

 

5.6: Som skrevet under Sak 4, deltok president, generalsekretær og 

påtroppende generalsekretær på Nordisk presidentmøte den 23. juni. Et tema 

der var nordisk representasjon i EuChemS’ hovedstyre («Executive Board»). 

Vi har i snart 4 år vært representert der ved Kenneth Ruud (UiT). På møtet 

ble vi enige om at vi renominerer Kenneth for en ny periode. 

Generalsekretæren har allerede vært i kontakt med ham, og han er villig til 

det. Det blir da ikke nominert noen annen fra Norden, og han vil få alle 

nordiske stemmer ifbm kommende GA til høsten. Det er også avklart med 

president Hege Karlsen at NKS kan renominere ham til vervet.    

 

 

6. Eventuelt.  

Harald Walderhaug takket samtlige for et langt og hyggelig samarbeide som 

generalsekretær gjennom en god del år og er glad for at han har fått Stian 

Svelle til å aksle oppgaven videre. Stian vil kalle inn til nytt styremøte i 

oktober.   

 

Generalsekretæren. 


