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Kemometrisektionens stadgar 

antagna i samband med sektionens grundande 10 november 1992 med förändringar införda den 
29 maj 1997, 2 maj 2011, samt 17 maj 2018. 

§ 1  

Kemometrisektionen verkar för spridning och utveckling av kemometri och dess tillämpningar 
inom Sverige samt som kontaktbas mot internationella organisationer till nytta för personer inom 
teknik, naturvetenskap och medicin, så att kemi och andra relevanta discipliner främjas och ut-
vecklas. 

§ 2  

Till medlem av Sektionen kan upptas varje ledamot av Samfundet, som därom gör anmälan. Där-
till de som är medlemmar i annan relevant organisation, istället för Samfundet, som därom gör 
anmälan.  

§ 3  

Sektionens styrelse består av minst fem personer, varav en ordförande, en vice ordförande, och en 
sekreterare. Kemisamfundets kansli sköter räkenskaperna.  

För utredning av särskilda frågor kan styrelsen eller arbetsutskottet med sig adjungera lämpliga 
personer och tillsätta särskilda kommittéer. 

Sektionens styrelse är Kemisamfundets remissinstans i frågor rörande kemometri. Sektionens ytt-
rande avges till Samfundet. 

§ 4 

Sektionens styrelse utses på årsmötet, övriga frågor som skall behandlas vid årsmötet är styrel-
sens årsberättelse, resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för förvaltning och fastställande av 
balansräkning. Vidare skall årsavgiften fastställas. 

Mandatperioden för ledamöterna skall vara på två år. År med udda årtal väljs ordförande. År med 
jämna årtal väljs vice ordförande. Årsmötet har rätt att tillsätta fler personer i styrelsen än fem, 
vilket är minsta antalet medlemmar i styrelsen enligt §3. 

Årsmötet skall också utse en valberedning med minst två ledamöter. 

Vid omröstningar gäller, med undantag för stadgefrågor i enlighet med § 5, enkel majoritet. 

Årsmötet skall utlysas senast 2 veckor i förväg genom meddelande på sektionens hemsida, samt 
e-post till alla medlemmar i medlemsregistret förutsatt att e-post finns registrerat. 

§ 5 

Förslag till stadgeändring kan endast behandlas vid årsmöte. För att förslaget skall antas krävs 2/3 
majoritet vid ett årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I kallelsen 
till årsmöte skall framgå om en stadgeändring skall behandlas. Stadgeändring skall för att träda i 
kraft godkännas av Kemisamfundets styrelse. 

§ 6 

I händelse av Sektionens upplösning överlämnas dess tillgångar till Kemisamfundet. I övrigt gäl-
ler samma bestämmelser som för Kemisamfundets upplösning. 


