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Norsk Kjemisk Selskap
Referat fra Hovedstyremøte den 26/6 – 2017.
Møtet ble avholdt på rom V205, Kjemisk institutt, UiO. Det startet kl. 10.00 og
ble avsluttet ca kl. 12.00. Følgende personer var til stede: Øyvind Mikkelsen,
Stein Helleborg, Hege Karlsen, Jørn Hansen og Harald Walderhaug.
Gro Johnsen hadde meldt forfall.
1. Innkallingen og referatet fra møtet den 03.03.2017 ble godkjent uten
merknader.
2. Økonomi, status pr primo juni.
Kassereren hadde utarbeidet oppdatert regnskapsoversikt. Denne ble
gjennomgått, og viser noen mindre budsjettmessige overskridelser på noen
poster, mens andre avsluttede aktiviteter har forbrukt mindre enn budsjettert.
På inntektsiden for kontingent ligger vi litt under budsjett-tallene, men ikke
alle medlemmene (inklusive bedriftene) har betalt ennå. Purringer sendes der
det behøves.
Det ble budsjettert med en inntekt på kr 240 000,- fra forskningsrådet til
Kjemi-OL. Det er bevilget kr 235 000,- til dette. Midlene skal dekke
utgiftene til bl.a. internasjonal deltagelse.
Alt i alt er økonomien under kontroll.
3. Landsmøtet 2018
Hovedstyret diskuterte plan for møtet og kom fram til en skisse der man
tenker seg at Landsmøtet går over totalt 3 dager. En egen sesjon viet NKS’
125-årsjubileum vil inngå i programmet. Arrangementskomiteen, som bl.a.
vil bestå av representanter for faggruppene må utforme detaljer i
programmet. Denne komiteen vil starte sitt arbeid etter sommeren.
4. Søknader og info.
Info: Bestemmelser tatt etter e-post-runder i styret siden forrige møte, gjelder
sakene 4 I.1 – 4 I.7.
4 I.1: Einar Uggerud har søkt om dekning av utgifter ifbm PCCP ownership
board-møte i Roma i mai. Godkjent av hovedstyret.
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4 I.2: Annette Lykknes er innvilget kr 13 342,- angående 11. ICHCH -møtet i
Trondheim.
4 I.3: Svein Tveit er innvilget EUR 340 til deltagelse på Eurovariety i
Beograd i juni. Han stiller for May-Britt Stjerna, faggruppe for
kjemiundervisning, og midlene går til dekning av konferanseavgift og 2
overnattinger.
4 I.4: Einar Uggerud er innvilget midler for deltagelse på IUPAC-møtet i Sao
Paulo i juli.
4 I.5: Knut Børve er innvilget reisestøtte til deltagelse på Euro-TCC-møtet i
Barcelona i september.
4 I.6: Generalsekretæren deltar på IUPAC’s Council meeting/GA i Sao Paulo
i juli, som NKS’ representant.
4 I.7: Generalsekretæren deltar på EuCheMS’ generalforsamling og
konferanse i Roma i september. Kenneth Ruud blir også med, siden han
stiller til valg i EuCheMS’s sentralstyre («Executive Board») som NKS’
representant der.
4 I.8: Bengt Erik Haug ble ikke valgt inn i Div VII i IUPAC for ny 2årsperiode. Det bør finnes ny aktuell person vi kan nominere neste gang.
4 I 9: kr. 13.221 er overført NKS som restmidler etter møtet ESOR 9 i 2003.
Hovedstyret takker Einar Uggerud for det.
4 I 10: Forskningsrådet har bevilget kr 235 000,- til Kjemi-OL.
4 I 11: Dynea har informert om at de ikke lenger betaler for
konsernmedlemskap, men heretter vil være bedriftsmedlem.

5. Eventuelt.
5.1: Neste år Rådsmøte blir Fredag den 27. april.

Generalsekretæren.

