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Referat fra Hovedstyremøte den 2/12 - 2022. 
 

Møtet ble avholdt ved UiT og startet kl. 10.30 og ble avsluttet ca. kl. 12.30. 

Følgende personer var til stede: Jørn Hansen, Stein Helleborg, Camilla Løhre 

(via zoom), Magne Sydnes, Harald Walderhaug og Stian Svelle.  

 

Karina Mathisen og Finn K. Hansen hadde meldt frafall.                                       

 

 

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

27.10.2022 ble gjennomgått og godkjent uten merknader. 

 

 

2. Økonomi, status pr. oktober.  

Det ble ikke gjort noen gjennomgang av økonomistatus. Kasserer hadde 

meldt forfall, og det var ikke lenge siden forrige hovedstyremøte (27/10-22). 

 

 

3. Medlemsstatus. 

Det er nå 1422 medlemmer. Etter vasking av listen med papirabonnenter mot 

folkeregisteret ble det funnet 29 avdøde. De fleste var gratismedlemmer. 

Samtidig har det vært en medlemsvekst i november på 35. Mye på grunn av 

faglige møter. Kampanjen med å få inn ubetalte kontingenter har ført til 21 

innbetalinger og 6 utmeldte. 

 

Status er nå 81 ubetalte (kr. 34.025). 

 

Disse slettes i midten av desember. 

 

 

 

 

 

Norsk Kjemisk Selskap                                                                                                                                               
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4. Rapport fra møte med TEKNA.  

Jørn og Stian refererte fra møtet med Christian Torp i Tekna. Møtet med 

Tekna var positivt, og vi ble enige om å lage noen (3-4) kjemiarrangementer 

sammen i løpet av våren (1-3 timers program) for å se om dette kan fungere.  

 

Mulige temaer for disse arrangementene ble kort diskutert. 

 

Detaljer rundt et eventuelt samarbeid må avklares etter dette innledende 

møtet. 

 

Videre har Tekna 15 såkalte samarbeidende enheter som de har formaliserte 

samarbeid med. I noen tilfeller står Tekna for sekretariatet for disse 

organisasjonene. 

 

Hovedstyret og sekretariatet holder kontakten med Tekna, vi har avtalt et nytt 

møte i januar. 

 

 

5. Strategiprosess for NKS  
Basert på innspill fra Jørn. Hovedstyret diskuterte innspillet til Jørn, og det 

var enighet om at vi må arbeide for at NKS’ profil og formål blir tydeligere. 

Dette kan potensielt gripe litt inn i det arbeidet samarbeidsutvalget skal gjøre, 

men Hovedstyret ønsker å prioritere dette. 

 

Hovedstyret jobber videre med å utarbeide og tydeliggjøre strategi, 

verdigrunnlag og mål/formål for selskapet. Jørn/Stian utarbeider noen 

punkter til neste Hovedstyremøte. 

 

 

6. Vervekampanje for NKS  
Basert på innspill fra Jørn. Hovedstyret diskuterte innspillet til Jørn, og 

Hovedstyret ønsker å prioritere dette. 

 

Jørn/Stian/Finn jobber videre med et forslag til vervekampanje og utarbeider 

et forslag til neste Hovedstyremøte. 

 

 

7. Pågående saker 
 

7.1 Avvikling av stiftelsen. 
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Stiftelsen er avviklet. Avviklingsregnskap er sent Brønnøysundregisteret og 

bekreftelse på avvikling er mottatt derfra. Stiftelsens konti er slettet 

(bekreftet av FKH 9/12-22). 

 

7.2 Hassel-forelesning 

 

Årets forelesning ble holdt av Professor Marc Fontecave, Collège de France, 

Paris, Director of the Laboratory of Chemistry of Biological Processes 

den 15. november, UiO. Foredrage ble ikke strømmet. Ca. 125 tilhørere (full 

sal).  

 

Referat kommer i Kjemi. 

 

7.3 Medlemmer til samarbeidsutvalg 

 

Flere medlemmer er på plass. Skriver ikke navnene her før utvalget er på 

plass, da referatet publiseres åpent på nett. 

 

Stian følger opp med et par til. 

 

7.4 Profileringsartikler 

 

Stian har sett på mulige artikler. Det er forholdsvis dyrt. Kanskje skulle vi 

vurdere å kjøpe inn noe spesialbestilt og litt forseggjort i stedet, som kunne 

bli brukt som gaver o.l. 

 

Hovedstyret følger opp i forbindelse med vervekampanje. 

 

7.5 Redaksjonsråd 

 

Første møte ble holdt mandag 5. desember (etter hovedstyremøtet).  

 

Kort: Kirsti Jegstad (undervisning) ble leder av redaksjonskomiteen, Roland 

Kallenborn (analytisk) nestleder. 

 

7.6 HMS-kurs 

 

Stian har forespurt Naturfagsenteret/Fiskum/Skolelaben i Oslo. CheSSE har 

nettopp blitt publisert også på norsk. Skolelaben i Oslo er positive til et 

samarbeid med NKS for å sikre langsiktighet i prosjektet. Skolelaben i Oslo 

er også godt representert i faggruppe for kjemiundervisning. 
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10. Eventuelt 

 

Harald minte Hovedstyret om viktigheten av å ivareta det Nordiske 

samarbeidet, som har forvitret litt. 

 

Stian følger opp med Harald om hva som har vært gjort tidligere, Jørn 

kontakter etter hvert de andre nordiske selskapene. 

 

 

 

Generalsekretæren.  

Oslo, 15/12-2022 

 


