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§ 1 NAVN 

Linjeforeningens navn er Kjemi i Stavanger og skal holde til ved Universitetet i Stavanger. 

Forkortelsen er KIS. 

 

§ 2 VEDTEKTENE 

1. Dette dokumentet “Vedtekter for KIS” skal være det øverste dokumentet i foreningen, 

og skal være det frem til en eventuell oppløsning. 

2. Tolkningen av vedtektene pålegges styret. Under den årlige generalforsamlingen må 

styret kunne forsvare sin tolkning av vedtektene med tanke på valgene de har tatt i 

løpet av året.  

 

§ 3 IKRAFTTREDELSE 

Reviderte vedtekter trer i kraft to(2) uker etter avholdt generalforsamling. 

Generalforsamlingen kan med ⅔ flertall vedta at en vedtektsendring trer i kraft på et senere 

tidspunkt, dog innen neste generalforsamling. Fra samme tidspunkt oppheves og arkiveres de 

forrige års vedtekter. 

 

§ 4 FORMÅL 

Linjeforeningens formål er å skape et inkluderende miljø der medlemmer kan møtes for 

sosiale sammenkomster og skolearbeid på tvers av klasser, studieretninger og miljø. Alle 

midler som linjeforeningen opparbeider seg skal gå i medlemmenes favør. Visjonen til 

foreningen vil derfor være å inkludere flest mulig studenter innenfor kjemirelaterte studier på 

Universitetet i Stavanger.  
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§ 5 GENERALFORSAMLING 

1. Den årlige generalforsamlingen skal holdes i januar. Sittende styre bestemmer når.  

2. Innkalling til generalforsamlingen skal skje senest to(2) uker før generalforsamlingen 

skal holdes.  

3. Forslag til vedtekter eller saker til agendaen skal sendes til styret senest én(1) uke før 

generalforsamlingen skal holdes.  

4. Endelig saksliste skal publiserer senest fem(5) dager før generalforsamlingen skal 

holdes.  

5. For at vedtekter skal endres/slettes krever det minst ⅔ flertall under 

generalforsamlingen.  

6. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller ved at ⅓ av 

medlemmene krever det. 

7. Ved den årlige generalforsamlingen skal følgende gjennomgås: 

a. Godkjenning av agenda, møteleder og referent. 

b. Fremlegging av årsrapport og regnskap 

c. Fremlegging og godkjenning av budsjett 

d. Behandling og godkjenning av “Vedtekter for KIS” for neste års periode. 

e. Innmeldte saker 

f. Valg av styremedlemmer 

8. Et hvert medlem, som er definert under § 9, er stemmeberettiget ved 

generalforsamling. Kun fremmøtte medlemmer er stemmeberettiget med mindre § 5.9 

er oppfylt.  

9. Om et medlem er forhindret fra å møte ved generalforsamlingen kan vedkommende 

sende stemmefullmakt med et annet stemmeberettiget medlem. Et hvert 

stemmeberettiget medlem kan kun bære stemmefullmakt fra ett annet medlem. 

Stemmer kan også sendes inn til styrets nestleder før møtet om et stemmeberettiget 

medlem ikke har mulighet til å stille på generalforsamlingen. Dette er kun godkjent 

om medlemmet er stemmeberettiget.  
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§ 6 STYRET 

1. Styret skal holde minst et styremøte hver måned. Disse er kun åpne for 

styremedlemmene. På møtene skal styret ta opp alle aktuelle saker. 

2. Styret består av disse vervene: 

a. Styreleder 

b. Nestleder 

c. Økonomiansvarlig 

d. Arrangementsansvarlig 

e. Fagansvarlig 

f. Bedriftsansvarlig 

g. PR-ansvarlig 

h. Masterrepresentant 

i. Fadderleder 

j. Styremedlem  

Det er mulig å innvilge to(2) varamedlemmer. Disse vil ikke ha stemmerett. 

3. TILTREDELSE: Styret velger nye verv på generalforsamling ved semesterstart i 

januar. Vervene sitter i en periode på ett år, fra januar til januar. 

4. For å få tildelt attest for tildelt verv må arbeidet bli godkjent av leder og nestleder. 

Personen må også ha møtt opp på minst 75% av styremøtene. Unntak kan gjøres 

dersom leder og nestleder blir enige om at personen har gjort nok arbeid selv om 

personen ikke har møtt opp nok. 

5. Økonomiansvarlig er pliktig til å informere styrets leder og nestleder dersom en 

betaling overskrider 2000kr.  

 

§ 7 SIGNATURRETT 

Styrets leder og nestleder innehar signaturrett i fellesskap for linjeforeningen. 
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§ 8 MISTILLIT OG ANNEN FRATREDEN 

1. Styret kan med 2⁄3 flertall vedta at en valgt person skal fratre sitt verv i en lukket sak.  

2. Hvis et styremedlem ikke fullfører perioden satt for vervet vil det ikke bli gitt attest.  

3. Ved studiebytte/utvisning underveis i perioden må styremedlemmet avtre fra vervet 

sitt og vil dermed ikke få attest. Unntak gjelder ved studiebytter der det nye studiet 

inngår under et av punktene i § 9.  

 

§ 9 MEDLEMMER 

Følgende personer kan bli medlem av linjeforeningen: 

1. Bachelorstudenter på linjene: 

a. Kjemi og Miljø 

b. Biologisk kjemi 

2. Masterstudenter på linjene: 

a. Miljøteknologi/Environmental Technology  

b. Biokjemi/Biological Chemistry 

 

§ 10 MEDLEMSKONTINGENT 

Styret kan endre/vedta medlemskontingenten på et styremøte med  ⅔ flertall for endringen . 

 

§ 11 OPPLØSNING 

1. Ved oppløsning oversendes endelig regnskap til arbeidsutvalget, og organisasjonens 

midler overføres til SiS.  

2. Dersom det har blitt utdelt midler fra Velferdstinget (VT) og/eller 

Studentsamskipnaden i Stavanger(SiS) i løpet av året skal dette overføres tilbake ved 

oppløsning.  
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