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Kemisk Forenings Rejsefond
Kemisk Forenings Rejsefond har en formue, som stammer fra driften af tidsskiftet Acta Chemica
Scandinavica i perioden 1947-1999 og fra salget af rettighederne til dette tidsskrift til Royal
Society of Chemistry (RSC) i 1999. Rejsefonden har løbende indtægter fra RSC, idet
publikationer i de tre tidskifter Dalton Transactions, Organic and Biomolecular Chemistry
(tidligere Perkin Transactions 1 & 2) og Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) med en
dansk hovedforfatter udløser udbetaling af et beløb til Kemisk Forening.
Rejsefondens formue er en del af Kemisk Forenings aktiver og udgør en særlig post i
Foreningens regnskab. Renteindtægter fra Rejsefondens formue bidrager til Kemisk Forenings
almindelige drift.
Kemisk Forenings Repræsentantskab har den 12. februar 2004 vedtaget følgende kriterier for
uddeling af midler fra Rejsefonden:
1 Det er en absolut betingelse at ansøgeren er medlem af Kemisk Forening.
2 Ansøgeren skal normalt have publiceret i Dalton Transactions, Organic and Biomolecular
Chemistry eller PCCP indenfor de seneste år. For specialestuderende og ph.d.-studerende kan
vejleders publikationsprakis tages i betragtning.
3 Rejsestipendier tildeles med henblik på rejser til konferencer eller møder. Rejser til
forskningsinstitutioner i forbindelse med samarbejdsprojekter støttes også.
4 Ansøgere med industriel ansættelse kommer ikke i betragtning for rejser, som vedrører
virksomhedens forretningsområde.
5 Der er ingen aldersgrænse. Fortrinsret har dog har unge ansøgere og især studerende på sidste
del af deres studium.
6 Rejsefonden kan uddele midler til understøttelse af konferencer eller møder, som afholdes i
Danmark eller som på anden måde har en særlig tilknytning i Danmark.
7 Rejsefonden kan uddele midler til understøttelse af konferencer eller møder, der har Kemisk
Forening eller en sektion i foreningen som arrangør.
8 Afgørelser vedrørende ansøgninger til Rejsefonden træffes af et af Kemisk Forenings
bestyrelse nedsat udvalg, hvori Kemisk Forenings formand eller næstformand er repræsenteret.
På Repræsentantskabets vegne
Michael Brorson
Formand

