Vedtekter
for
Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemiundervisning

§1 Navn:
Faggruppens navn er Norsk Kjemisk Selskaps faggruppe for kjemiundervisning.

§2 Formål:
Faggruppen skal fremme kontakt og samarbeid mellom miljøer som er opptatt av
kjemiformidling, være et forum hvor kjemifaget, kjemiens plass i naturfag, læreplaner,
lærebøker og eksamen kan diskuteres, fremme faglig og pedagogisk utvikling i norsk
kjemiundervisning, arbeide aktivt for å påvirke kjemiundervisning i skolen og arrangere
samlinger og konferanser for kjemilærere og lærere som underviser i naturfag.

§3 Organisasjon og ledelse:
Faggruppen er en landsomfattende faggruppe i Norsk Kjemisk Selskap. Den er ledet av et
styre som er underlagt hovedstyret, og lederen og eventuelt et eller flere styremedlemmer for
faggruppen er medlem av rådet i Norsk Kjemisk Selskap. Antallet representanter i Rådet i
NKS reguleres av antall medlemmer i faggruppen.

§4 Medlemskap:
1) Medlemskap i faggruppen forutsetter medlemskap i Norsk Kjemisk Selskap. Alle
med interesse for faggruppens virksomheter kan bli medlem i faggruppen.
2) Innmelding og utmelding av faggruppen skal skje til NKS (se vedtekter for NKS
http://www.kjemi.no)
3) Innkreving av medlemskontingent administreres av NKS hovedstyre.

§5 Styrets sammensetning:
1) Alle styremedlemmer skal være medlemmer i faggruppen. Styret bør ha en slik
sammensetning at de ulike områder innen kjemiundervisning er representert.
2) Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret skal ha leder,
nestleder og kasserer. Styret konstituerer seg selv.
3) Styremedlemmene velges for 2 år. Ved oppstart av faggruppen velges to
styremedlemmer for kun et år. Varamedlemmer velges hvert år.
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§6 Styrets oppgaver:
Styrets oppgaver er å:
1) arrangere eller tilrettelegge samlinger og konferanser over emner knyttet til
kjemiundervisning og formidling av kjemi.
2) forvalte faggruppens midler i tråd med faggruppens formål
3) holde tidsskriftet "Kjemi" orientert om virksomheten
4) legge frem årsberetning om faggruppens virksomhet og revidert regnskap for
årsmøtet i faggruppen og hovedstyret i NKS.
5) utarbeide forslag til valgkomite på to medlemmer og en revisor. Forslaget legges
frem for årsmøtet. Årsmøtet velger styre, valgkomite og revisor.
6) innkalle til årsmøtet i faggruppen med minst 4 ukers varsel.

Styret skal holde møte når lederen krever det eller et flertall av styremedlemmene
ber om det. Styret kan fatte vedtak når leder/nestleder og et flertall av styrets
medlemmer deltar på møtet. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
§8 Årsmøtets sammensetning og oppgaver:
Årsmøtet består av faggruppens medlemmer.

Innkalling til årsmøte skjer med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, og fullstendig saksliste må
være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. All formidling i
forbindelse med årsmøtet skjer elektronisk.
Årsmøtet godkjenner årsberetning og revidert regnskap for videre forsendelse til
hovedstyret og rådet.

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.

§9 Vedtektsendringer:
Endringer i vedtektene kan foreslås av faggruppens styre eller hovedstyret. Årsmøtet i
faggruppen behandler og anbefaler endringsforslag før endelig vedtak gjøres av rådet.

§10 Oppløsning:
Faggruppen kan oppløses av rådet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller faggruppens
midler Norsk Kjemisk Selskap.
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