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Referat fra Hovedstyremøte den 2/3 og 22/3 - 2022. 
 

Møtet ble avholdt på Zoom. Det var mange saker til diskusjon, og det ble 

nødvendig med en ekstra økt for å komme gjennom. Møtet 2/3 startet kl. 14.00 

og ble avsluttet ca. kl. 16.00. Følgende personer var til stede: Hege Karlsen, 

Karina Mathisen, Stein Helleborg, Camilla Løhre, Finn K. Hansen, Harald 

Walderhaug, og Stian Svelle. Jørn Hansen hadde meldt forfall. Del to av møtet 

22/3 startet kl. 14.00 og ble avsluttet ca. kl. 15.30. Følgende personer var til 

stede: Hege Karlsen, Jørn Hansen, Karina Mathisen, Stein Helleborg, Camilla 

Løhre, Harald Walderhaug, og Stian Svelle. Finn K. Hansen hadde meldt forfall.                                            

 

 

1. Innkallingen og referatet fra møtet den 14.12.2021 ble godkjent uten 

merknader. 

 

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

 

Hovedstyret ønsker innspill fra Rådsmøtet omkring Landsmøtets fremtid, og 

dette legges frem som en diskusjonssak for Rådsmøtet 29. april.  

 

2. Økonomi, status pr. februar.  

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått. Få utgifter er påløpt hittil i år. 

 

3. Regnskap 2021 og budsjett 2022. 

Kasserer gjorde rede for regnskapet for 2021 og gikk gjennom 

budsjettforslag for 2022.  

 

Regnskapet ble vedtatt av Hovedstyret og sendt til revisjon.  

 

Budsjettforslaget ble vedtatt med mindre justeringer (noe økt bidrag til Kjemi 

på bakgrunn av økte kostnader samt utgifter til et fysisk nordisk 

presidentmøte). 
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4. Medlemsstatus 

Kontingentfakturaer er utsendt med første frist 16. februar. John Vedde 

purret mandag 7. mars. Per 3/3 var kr 275 325 innbetalt, kr 193 920 

utestående. 

 

5. Saker til Rådsmøtet 
 

5.1. Innspill fra FAK. Stian redegjorde for et forslag fra FAK om å opprette 

et samarbeidsutvalg mellom representanter fra Hovedstyret, faggruppene og 

avdelingene for erfaringsdeling.  

 

Hovedstyret er positivt til forslaget og ber Camilla og Stian om å gå i dialog 

med FAK for å formulere et revidert forslag som kan legges frem for 

Rådsmøtet. 

 

5.2. Avvikling av Stiftelsen Norsk Kjemisk Selskaps Fond. Det har lenge 

vært et ønske om å forenkle selskapets drift og utgifter ved å avvikle 

Stiftelsen. Hovedstyret kan avvikle denne uten vedtak fra Rådsmøtet og la 

midlene tilfalle NKS, men dette vil allikevel kreve en vedtektsendring da 

følgende paragraf må fjernes eller endres:  

 

§11.4: «Ved oppløsning tilfaller selskapets midler Norsk Kjemisk Selskaps 

Fond og forvaltes ifølge fondets vedtekter.». 

 

Hovedstyret vil legge bakgrunnen for avviklingen av stiftelsen frem for 

Rådsmøtet og innstille på vedtak om avvikling og om å slette §11.4 fra 

vedtektene for dermed å kunne sette i gang med avviklingen. 

 

Hovedstyret ønsker å bruke tid på utarbeide en ny mekanisme for eventuell 

oppløsning av NKS som igjen vil kunne kreve tillegg i vedtektene på et 

senere tidspunkt.  

 

5.3. International Year of Basic Sciences for Sustainable Development. 

Generalsekretæren redegjorde for dette initiativet fra FN. Hovedstyret ser på 

dette som en glimrende mulighet for å profilere kjemiens bidrag til å løse 

bærekraftsutfordringene. Hovedstyret ønsker å oppfordre faggruppene og 

lokalavdelingene til å gripe denne sjansen. Videre ønsker Hovedstyret å stille 

noen av midlene som frigjøres ved avvikling av Stiftelsen (se 5.2) til 

disposisjon for å støtte gruppene/avdelingene ved organisering av 

arrangementer under denne merkelappen (etter søknad til Hovedstyret). Til 

sist ønsker Hovedstyret å lage en «utvidet Industry Lecture» i form av et 
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seminar som belyser industriens perspektiv på bærekraftsutfordringene. Jørn 

og Stian tar dette arbeidet videre.  

 

Intensjonen bak IYBSSD og mulighetene for gode kjemiarrangementer dette 

byr på presenteres for Rådsmøtet. 

 

Hovedstyret vedtar at midler fra oppløsning av Stiftelsen kan brukes som 

arrangementsstøtte for avdelinger/grupper (etter søknad) samt et utvidet 

seminar i regi av Hovedstyret. 

                                                                                                       

6. Valg. Generalsekretæren redegjorde for valgkomiteens arbeid. 

 

7. Orienteringer, søknader, neste møte  

 Hovedstyrets planer for 2022 som skal legges frem for Rådsmøtet ble 

diskutert.  

 Ved spørsmål vil Hovedstyret henvise til Regjeringens og KDs uttalelse 

om forskningssamarbeid i lys av Russland/Ukraina konflikten. 

 Hovedstyret ønsker ikke at NKS skal være medlemsorganisasjon i 

International Union of Crystallography eller andre særforbund. 

 Generalsekretæren redegjorde for vanskelige tider i Østfold avdeling. 

 Hovedstyret anbefaler å nominere Carl Henrik Gørbitz til EuChemS’ 

Division for Life Science. 

 Prof. Anne Fiksdahl, NTNU, går inn som nytt medlem av Yaras 

Birkelandkomite for kjemi. 

 8th EuChemS Chemistry Congress arrangers 28. august – 1. september i 

Lisboa. 

 

 

8. Eventuelt 

Ingen saker å referatføre. 

 

 

 

 

Generalsekretæren.  

Oslo, 24/03-2022 

 


