SEKTIONEN FÖR TEORETISK KEMI
Antagna av Svenska Kemistsamfundets fullmäktige den 3/10 2006.

§l. Svenska Kemistsamfundets Sektion för teoretisk kemi har till ändamål att främja den
teoretiska kemin i Sverige, och vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor
rörande Teoretisk kemi och beräkningskemi (Theoretical and Computational Chemistry).
Sektionen skall vara ett forum för teoretiska kemister inom landet samt bidra till ökade
kontakter mellan industri och universitet/högskolor. Andra ändamål är att anordna symposier,
föredrag och kurser samt bedriva samhällsinformation. Givet ämnets tvärvetenskapliga natur,
har sektionen har även till ändamål att verka för kunskapsutbyte över traditionella
områdesgränser.
§2. Sektionen är öppen för alla medlemmar inom Svenska Kemistsamfundet.
§3. Sektionens styrelse består av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Mandatperioden är två år. Styrelsemedlemmarna väljs på sektionens årsmöte, 3 ordinarie
ledamot och en suppleant ena året; två ordinarie ledamöter och en suppleant efterföljande
år.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.
Löpande frågor handläggs av styrelsen. För utredning av särskilda frågor kan styrelsen
adjungera lämpliga personer samt tillsätta utredningar.
Sektionens styrelse är Kemistsamfundets remissinstans i frågor rörande teoretisk kemi och
beräkningskemi. Sektionens yttrande avges till Samfundet.
§4. Sektionens styrelse utses på årsmöte före juni månads utgång. Övriga frågor som skall
behandlas på årsmötet är styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning, samt
ansvarsfrihet. Vidare skall årsavgiften fastställas.
Årsmötet skall också utse en valberedning med tre ledamöter.
Vid omröstning gäller enkel majoritet, med undantag för stadgefrågor enligt §5.
Årsmötet utlyses senast tre veckor i förväg, genom meddelande i Kemisk Tidsskrift eller per
e-post.
§5. Sektionens stadgar kan endast ändras på årsmötet. 2/3 av de på årsmötet deltagande
medlemmarna måste rösta för ändringen; alternativt kan stadgeändring även ske genom
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I kallelse till årsmötet skall framgå att
en stadgeändring ska behandlas.
§6. I händelse av sektionens upplösning överlämnas dess tillgångar till Kemistsamfundet. I
övrigt gäller samma bestämmelser som för Kemistsamfundets upplösning.

