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Göteborgskretsen
Kretsens
uppgift
Inval
Styrelse

§1
Svenska kemistsamfundet, Göteborgskretsen, utgöres av Svenska kemistsamfundets
medlemmar med postnummer som börjar på 311, 40, 41, 42 och 43.
§2
Kretsens uppgift är att verka för samfundets syften, sådana de angivits i samfundets
stadgar.
§3
Medlem inväljes enligt Svenska kemistsamfundets stadgar.
§4
Kretsens angelägenheter handhaves av en kretsstyrelse, bestående av ordförande och
4 ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig om tre medlemmar är om beslutet ense.

Sammanträden

Kassaförvaltaren skall under januari månad avlämna föregående kalenderårs
räkenskaper till revision.
§5
Ordinarie sammanträden hålles på dagar som styrelsen bestämmer, minst 5 gånger
årligen, varav 1 årsmöte i februari eller mars månad. Personlig kallelse till
sammanträdet utfärdas genom sekreterarens försorg senast 2 veckor före
sammanträdet. Kallelse skickas elektroniskt.
Kretsstyrelsen kan anordna extra sammanträde om den så anser behövligt. Kretsen
skall dessutom kallas till extra sammanträde om skriftligt yrkande härom med
angivande av ändamål ingives till styrelsen av minst 10 medlemmar. Kallelse till sådant
extra sammanträde skall utgå senast 14 dagar efter det att skrivelse inkommit till
kretsstyrelsen.
På årssammanträdet behandlas följande frågor:
a) styrelsen berättelse över det gångna verksamhetsåret (kalenderåret)
b) revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret (kalenderåret)
c) fråga om styrelsens ansvarsfrihet
d) val av ordförande i kretsstyrelsen för 2 år (vartannat år)
e) val av 2-4 ledamöter i kretsstyrelsen för 2 år
f) val av 1 revisorer för 1 år
g) val av 1 revisorsuppleant för 1 år
h) val av 2 ledamöter i valnämnden för 1 år
i) val av representanter och ev. suppleanter i samfundets styrelse för 1 år
Alla samfundets medlemmar äger rätt att närvara vid sammanträdena och att deltaga
i diskussionerna, men endast kretsmedlemmar äger rätt att delta i beslut om kretsens
inre angelägenheter.
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Röstning

Kretsens
upplösning

§6
Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal blir ordförandens mening
gällande, utom vid val då lotten avgör. Beträffande årsavgifter, stadgeändringar och
kretsens upplösning gäller dock bestämmelserna i samfundets stadgar.
§7
I händelse av kretsens upplösning överlämnas dess tillgångar till Svenska
kemistsamfundets eller lämpligt vetenskapligt ändamål.

