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Referat fra Hovedstyremøte den 14/12 – 2021. 
 

Møtet ble avholdt på Zoom. Det startet kl. 14.00 og ble avsluttet ca. kl. 15.30. 

Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, Karina Mathisen, Finn K. 

Hansen, Harald Walderhaug, Camilla Løhre og Stian Svelle.  

Jørn Hansen og Stein Helleborg hadde meldt forfall.                                               

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 11.10.2021 ble godkjent uten 

merknader. 

 

1.1. Oppfølgingssak - Ingen Labmesse i 2022, hva med Landsmøtet? 

 

Saken ble diskutert og Hovedstyret mener at det er viktig å etablere dialog 

med Melanor (tidligere Lab Norge) for å få oppdatert informasjon og kanskje 

kunne påvirke. 

 

Aksjon: Hege tar kontakt med Lars Ole og fortsetter oppfølgning mot 

Melanor 

 

Aksjon: Stian forbereder dette som sak/informasjon på Rådsmøtet i April 

2022 

 

1.2. Oppfølgingssak - Forslag til flyer/rekrutteringsbrosjyre 

 

Hovedstyret har utarbeidet en flyer tenkt brukt til rekruttering. Innholdet ble 

diskutert og forslag har blitt sendt til faggrupper og lokalavdelinger for 

innspill. Flyeren anses som ferdig. 

 

1.3. Oppfølgingssak - Samarbeidsforum institutt/NKS’ hovedstyre 

 

Stian redegjorde for det tiltenkte formålet med samarbeidsforumet mellom 

NKS’ hovedstyre og lederne ved kjemiinstitutter i Norge. Mange av disse er 
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såkalte instituttmedlemmer i selskapet, og dette bidrar til å dekke 

kontingenten i IUPAC. Hensikten er å lette rekrutteringen av bidragsytere til 

IUPAC via NKS samt å forankre denne ordningen hos instituttene. Det er 

også en viss synergi/overlapp med Nasjonalt fagorgan for kjemi. I etterkant 

av hovedstyremøtet har det vært noe dialog mellom Stian, Einar Uggerud og 

instituttene, og et slikt første møte blitt planlagt berammet i løpet av våren 

2022. 

 

 

2. Økonomi, status pr juni. 

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

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

budsjettert. Alt i alt er økonomien under kontroll.   

 

 

3. Medlemsstatus 

 

Etter henvendelse fra FAK redegjorde Stian for det arbeidet som John og 

Harald har gjort for å forhindre uønsket frafall av medlemmer, etter et 

Rådsmøtevedtak. Dette innebærer at det nå er mulig å betale med Vipps, det 

forekommer ingen automatisk sletting av medlemmer (det må John gjøre 

manuelt etter x purringer), og vi har oppfordret faggrupper og avdelinger til å 

gjennomføre manuell røkting av listene. Denne aktive «røktingen» reddet ca. 

10 medlemmer. I sum har tiltakene fungert, og frafallet i 2021 har vært lite. 

33 medlemmer slettes ved årets utgang, økning med 41 fra juni. 

 

                                                                                                       

4. Orienteringer, søknader, neste møte  

Ingen saker å referatføre. 

 

7. Eventuelt 
Ingen saker å referatføre. 

 

 

 

 

Generalsekretæren.  

Oslo, 01/02-2022 

 


