
Vedtekter for NKS-FAK 
Godkjent av NKS hovedstyre 14. mars 2011 

Side 1 av 3 
 

Vedtekter 
for 

Norsk kjemisk selskaps faggruppe for analytisk kjemi 
 
 
 
§ 1 Navn 
Faggruppens navn er Norsk kjemisk selskaps faggruppe for analytisk kjemi med kortnavn 
NKS-FAK. 
 
 
§ 2 Formål 
Faggruppens formål er å øke interessen for og bidra til tverrfaglig kontakt innen feltet 
analytisk kjemi. Faggruppen er et bindeledd til tilsvarende organisasjoner i andre nordiske 
land. Aktiviteten skal være økonomisk selvbærende og uten profittmålsetting. 
 
 
§ 3 Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld. 
 
 
§ 4 Organisasjon og ledelse 
Faggruppen er en landsomfattende faggruppe innen Norsk Kjemisk Selskap (NKS). Den er 
ledet av et styre som er underlagt hovedstyret i NKS. Lederen og eventuelt et eller flere av 
faggruppens styremedlemmer er medlemmer av Rådet i NKS. Antall representanter i Rådet i 
NKS reguleres av antall medlemmer i faggruppen.  
 
§ 5 Medlemskap 

a) Alle med interesse for analytisk kjemi kan bli medlem i faggruppen. 
b) Innmelding og utmelding av faggruppen skal skje til NKS (se vedtekter for NKS 

http://www.kjemi.no).    
c) Årskontingent for medlemskap i NKS-FAK er NOK 25,00. Endringer i kontingent 

fastsettes av Rådet i NKS (se vedtekter for NKS http://www.kjemi.no) etter forslag fra 
faggruppen. Innkreving av medlemskontingent administreres av NKS hovedstyre. 

d) Æresmedlemmer i NKS-FAK har samme rettigheter og plikter som ordinære 
medlemmer (se statutter for Ærespris (http://www.nks-analytisk.no). 

 
 
§ 6 Godtgjørelse 
Styremedlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon 
for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. 
 
 
§ 7 Årsmøtets sammensetning og oppgaver 
Rådet i NKS er foreningens høyeste myndighet (se § 4). Årsmøtet består av medlemmer av 
faggruppen. Årsmøtet behandler årsberetning og regnskap for videre forsendelse til 
hovedstyret og godkjenning av Rådet i NKS. 
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Årsmøtet holdes hvert år i februar måned. Styret innkaller til årsmøte med minst 2 ukers 
varsel. Innkallingen skjer elektronisk ved bruk av e-post. Forslag som skal behandles på 
årsmøtet skal være sendt til styret senest 10 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være 
tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til 
årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være til stede. 
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har 
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt. 
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt. 
 
Valg foregår enkeltvis. Hvis en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten 
senest 1 uke før årsmøtet. 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. 
 
Årsmøtet skal:  

1. Behandle foreningens årsmelding. 
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. 
3. Behandle innkomne forslag til saker. 
4. Velge 

a. Leder (velges for 2 år). 
b. Styremedlemmer på valg (velges for 2 år). 
c. Revisor. 

 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære 
årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen. 
 
 
 
§ 8 Styrets sammensetning 

a) Alle i styret skal være medlemmer av faggruppen. Styret bør ha en slik 
sammensetning at de ulike fagområder innen analytisk kjemi er representert. 

b) Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer og to øvrige styremedlemmer. 
Styret konstituerer seg selv. 

c) Hvert styremedlem bør sitte minst 2 år. 
 
 
§ 9 Styrets oppgaver 
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Styrets oppgaver er å: 
a) Arrangere eller tilrettelegge møter, kollokvier, seminarer og symposier over emner 

innen analytisk kjemi. 
b) Forvalte faggruppens midler i tråd med faggruppens formål.  
c) Holde tidsskriftet ”Kjemi” orientert om virksomheten. 
d) Legge frem årsberetning om faggruppens virksomhet og revidert regnskap for 

årsmøtet i faggruppen og for hovedstyret i NKS før utgangen av februar. 
e) Utarbeide forslag til nytt styre i faggruppen. Valg av styre skjer på årsmøtet. 
f) Innkalle til årsmøte i faggruppen. 

 
Styret skal holde møte når lederen krever det eller et flertall av styremedlemmene ber om det. 
Styret kan fatte vedtak når leder og et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 
 
 
 
§ 10 Vedtektsendringer 
Endringer i vedtektene kan foreslås av faggruppens styre eller av hovedstyret i NKS. 
Årsmøtet i faggruppen behandler og anbefaler endringsforslag før endelig vedtak gjøres av 
hovedstyret i NKS. 
 
 
§ 11 Oppløsning 
Faggruppen kan oppløses av Rådet i NKS med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller 
faggruppens midler NKS. 
 
 
 
 


