VEDTÆGTER
For
Sektionen for Teoretisk Kemi.
§1.
Sektionens navn er Sektionen for Teoretisk Kemi.
Sektionen henhører under Kemisk Forening og har til formal:
1) at fremme forståelsen for teoretisk kemiske problemer,
2) at forøge kontakten mellem kemikere, hvis arbejde har et teoretisk sigte.
§2.
Til fremme af disse formal afholdes regelmæssige møder med foredrag, kortere
meddelelser og diskussion, ligesom nedsættelse af studiegrupper kan komme på tale.
§3.
Som medlem af sektionen kan optages ethvert medlem af Kemisk Forening.
§4.
Sektionens ordinære møder er tilgængelige for alle medlemmer af Kemisk Forening. Gæster
kan overvære møderne efter tilladelse af bestyrelsen. Alle møder skal ledes af et af
bestyrelsen udpeget medlem af sektionen.
§5.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere et medlem. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Den er ansvarlig for sektionens ledelse og skal føre protokol over
sektionens virksomhed.
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§6.
Sektionens regnskaber revideres af Kemisk Forenings eller sektionens revisor.
§7.
Foreningsåret er fra 16. september til 15. september. Kontingenter fastsættes af
generalforsamlingen og opkræves i foreningsårets begyndelse. Ordinær generalforsamling
afholdes alle år mellem 15. september og 31. oktober. Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes af bestyrelsen og kan forlanges af 1/3 af medlemmerne.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Valg af bestyrelse
5) Fastsættelse af kontingenter
6) Eventuelt.
Indkaldelse til en generalforsamling skal sammen med den fuldstændige dagsorden tilstilles
medlemmerne senest 7 dage, før generalforsamlingen afholdes. Der kan kun træffes beslutninger i sager, der er opført på dagsordenen. Beslutninger træffes ved simpel majoritet (jvf.
dog §9). Kun medlemmer af sektionen har stemmeret. Bestyrelsen er forpligtet til at optage på
dagsordenen ethvert forslag, der er indsendt fra medlemmer og er bestyrelsen i hænde senest
14 dage før en generalforsamling.
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§8.
Ethvert medlem af sektionen kan indvælges i dennes bestyrelse. Forslag til kandidater skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før en generalforsamling, og en liste over de
medlemmer, der er bragt i forslag og har erklæret sig villige til at modtage valg, skal følge
med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§9.
Sektionens vedtægter kan ændres ved en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer derfor, og når medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med
forslag til ændringer. Spørgsmålet om sektionens eventuelle op1øsning afgøres efter
generalforsamlingsbeslutning ved skriftlig afstemning blandt samtlige sektionens medlemmer.
Til vedtagelse af op1øsning kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Ved sektionens ophævelse
tilfalder sektionens protokol og midler Kemisk Forening.

Ovenstående vedtægter er vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling den 12.
oktober 2012 baseret på sektionens oprindelige vedtægter fra den stiftende
generalforsamling den 3. december 1969.
Vedtægterne er godkendt af Kemisk Forenings bestyrelse.
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