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Referat fra Hovedstyremøte den 21/9 - 2022. 
 

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

Følgende personer var til stede: Jørn Hansen, Karina Mathisen, Stein Helleborg, 

Camilla Løhre, Magne Sydnes, Finn K. Hansen og Stian Svelle.                                         

 

 

1. Innkallingen og referatet fra det forrige møtet, som ble avholdt 

31.0.2022 ble godkjent uten merknader. 

 

2. Økonomi, status pr. mai.  

Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble 

gjennomgått og tatt til etterretning av hovedstyret. 

 

3. Medlemsstatus 

Totalt antall medlemmer (per 23/9, oppdatert etter møtet) er 1390, 

medlemstallet pr 1/1-2022 var 1455. Vi har mistet 120 og fått 55 nye. 969 har 

betalt, 114 er utestående. John har purret fire ganger. Alle bedrifts-, konsern- 

og instituttmedlemmer har betalt.  

 

John og Stian sender beskjed til grupper og avdelinger om å gå gjennom sine 

medlemslister og purre direkte. 

 

4. Industry Lecture 14. oktober. Yara, Jotun og Gen2Energy er bekreftet. 

Hovedstyret diskuterte programmet og ble enige om kjøreplanen. 

 

Stian står for det praktiske. Arrangementet er publisert på facebook, og 

informasjon ser sendt til alle medlemmene. Stian og John fortsetter å bleste. 
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5. Oppfølging av saker til Rådsmøtet 
 

5.1 Samarbeidsutvalg/revitalisering. Jørn har utarbeidet et mandat som 

Hovedstyret vedtok. Hovedstyret diskuterte hvem som eventuelt kan sitte i 

utvalget. Jørn forklarte at han har kontakt med andre tilbydere enn Zubarus, 

men foreløpig er det uavklart om disse utgjør et bedre alternativ. Jørn ønsker 

å opprette en digital forslagskasse. 

 

Camilla og Stian snakker med studentorganisasjonene i hhv. Bergen og Oslo 

for å finne studenter som kan delta. Jørn og Stian diskuterer dette også i 

dialogmøte med gruppene og avdelingene for å finne andre villige. Stian tar 

kontakt med John for opprettelse av «digital forslagskasse». 

 

5.2 Tekna og andre eventuelle samarbeidspartnere. Jørn har skrevet et 

brev som kan sendes Tekna, og med mindre justeringer til andre eventuelle 

samarbeidspartnere. Underlagsmaterialet er ferdigstilt. Stian har kontaktet 

Christian Torp i Tekna, uten svar. Andre mulige partnere ble diskutert, blant 

dem Forskerforbundet, Naturviterne, NITO. 

 

Jørn skriver til Karin Herou, Direktør for fag og kompetanse i Tekna. 

 

5.3 Landsmøtet. Hanne Rødberg-Larsen er villig til å stille som 

«Landsmøtegeneral» for et arrangement ved UiO. Tidsplanen er oppstart av 

planlegging primo 2023, selve møtet før sommerferien 2024. 

 

6. Redaksjonskomiteen/møte med grupper og avdelinger. Hovestyret 

diskuterte behovet for et møte med faggrupper og avdelinger for å øke fokus 

på aktiviteter i NKS. Dette møtet har i etterkant av hovedstyremøtet blitt 

berammet til mandag 17. oktober, klokka 11.00. Agenda er: Faggrupper:  

mandat for redaksjonsråd, bidrag til Kjemi; Avdelinger: oppdatering av 

nettsider, andre nettprofiler, informere John om arrangementer, 

rekrutteringsmateriell (flyer, plakater); Alle: profileringsmateriell, deltagere 

til samarbeidsutvalget . 

 

7. Profileringsartikler – forslag fra FAK. Hovedstyret er positivt innstilt til 

innkjøp av profileringsartikler. 

 

Spørsmålet tas opp under møtet med grupper/avdelinger. Hvis ønskelig kan 

Stian fordele eksisterende materiell (pins, nåler, etc). 
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8. https://chesse.org/ - internasjonalt HMS kurs samarbeid. Bør NKS-

sentralt vurdere å tilby slike kurs? 

 

Saken ble ikke diskutert pga. tidsmangel. 

 

9. Orienteringer, søknader, neste møte.  
 

9.1. Søknaden om avvikling av stiftelsen er sendt og overført fra 

Brønnøysundregisteret til Stiftelsestilsynet. 

 

9.2. Yaras Birkelandpris ble tildelt Kaiqi Xu (UiO, veileder Truls Norby). 

Stian var tilstede på Birkelandseminaret. 

 

9.3. Hovedstyret godkjente reiseregningene. Budsjettet for reiser er nå 

overskredet, og hovedstyret vil ikke innvilge flere søknader om støtte i 2022. 

Hovedstyret diskuterte behovet for klargjøring av regler og budsjett for 

reiser. Dette kan tas som sak på neste Rådsmøte. 

 

Stian utvikler forlag til tekst til presisering og templat for reiseregninger. 

 

9.4 Gode resultater i Kjemi-OL. Jørn har skrevet et brev og gratulert 

bronsemedaljørene Ruiyi Li fra Trondheim katedralskole og Simen Jægtvik 

Aas fra Sandnessjøen vgs. 

 

9.5 Nytt medlem i Kjemi-OL-komiteen. Hovedstyret tok endringen i 

komiteen til etterretning. 

 

Øvrige saker under pkt. 9 ble ikke diskutert pga. tidsmangel. 

 

Neste hovedstyremøte blir 27/10 (avklart i etterkant). Årets siste 

hovedstyremøte og julelunsj blir 2/12 i Tromsø. 

 

 

10. Eventuelt 
 

Ingen saker å referatføre. 

 

 

 

Generalsekretæren.  

Oslo, 30/09-2022 

 


