
 

 
 

 Stadgar för Svenska Kemistsamfundets
 Sektion för miljökemi 
 
Stadgarna antagna i samband med sektionens grundande 15 sept. 1988, ändring 
införd 17 nov. 1992, ändringar införda 27 okt. 2011. 
 
 § 1 
 
Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska 
miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. Sektionen skall utgöra ett forum för 
personer med intresse för utveckling av säkra kemikalier och processer samt 
kemiska miljö- och hälsorisker.  
 
 § 2 
 
Sektionen är öppen för medlemmar av Svenska Kemistsamfundet. 
 
 § 3 
 
Sektionens styrelse skall ha följande sammansättning: en ordförande, en vice 
ordförande och tre övriga ledamöter samt två suppleanter. Kemistsamfundets kansli 
utser sekreterare samt sköter räkenskaperna. För utredning av särskilda frågor kan 
styrelsen adjungera lämpliga personer och tillsätta speciella kommittéer. 
 
Sektionens styrelse är Kemistsamfundets remissinstans i frågor rörande kemiska 
miljöfrågor. Sektionens yttrande avges till Samfundet. 
 
 § 4 
 
Sektionens styrelse utses på årsmöte före april månads utgång. Övriga frågor som 
skall behandlas vid årsmötet är styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning, 
ansvarsfrihet för förvaltning och fastställande av balansräkning. Vidare skall 
sektionsavgiften fastställas. 
 
Mandatperioden för ledamöterna skall vara två år med möjlighet att omväljas 
ytterligare två perioder. År med jämna årtal väljs ordföranden och två ledamöter utan 
befattning samt en suppleant. År med udda årtal väljs vice ordföranden och en 
ledamot utan befattning samt en suppleant. 
 
Årsmötet skall också väljer en valberedning med tre ledamöter. 
 
Vid omröstningar gäller, med undantag för stadgefrågor i enlighet med § 5, enkel 
majoritet. 



 
Årsmötet skall utlysas senast två veckor i förväg via hemsidan www.chemsoc.se 
samt via e-post till Sektionens medlemmar. 
 
 § 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 årsmötet skall framgå om en stadgeändring skall 
behandlas. Stadgeändring skall för att träda i kraft godkännas av Kemistsamfundets 
styrelse. 
 
 § 6 
 
I händelse av Sektionens upplösning överlämnas dess tillgångar till 
Kemistsamfundet. I övrigt gäller samma bestämmelser som för Kemistsamfundets 
upplösning. 
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