
  Vedtekter for Biokjemisk Interessegruppe 

  Oslo avdelingen av Norsk Biokjemisk Selskap 

 
(Vedtatt 23. november 1972, men forsvunnet en gang etter 1984) 

Gjenopprettet og vedtatt 17. November 2009 

 

§  1. Formål 

 

Biokjemisk Interessegruppe har som formål å fremme biokjemien samt å supplere det 

biokjemiske miljø i Oslo-området, blant annet ved foredragsmøter og diskusjoner, 

eller ved andre aktiviteter. 

 Biokjemisk interessegruppe er Oslo avdelingen av Norsk Biokjemisk Selskap. 

 

§  2. Medlemmer 

 

Alle medlemmer av Norsk Biokjemisk Selskap bosatt i Oslo-området er medlemmer i 

Biokjemisk Interessegruppe. 

 

§  3. Organisasjon 

 

Generalforsamlingen velger på slutten av hvert semester nytt styre til å forestå 

Interessegruppens virksomhet i det etterfølgende semester. Styret består av leder, 

nestleder, kasserer og sekretær. Ved semesterets slutt rykker nestleder automatisk opp 

som formann for neste semester. Funksjonstiden for vervene er 1 år, med mulighet for 

gjenvalg. 

Annet hvert år velges en representant til styret i Norsk Biokjemisk Selskap. 

Representanten representerer Biokjemisk Interessegruppe i Norsk Biokjemisk 

Selskaps styre, og rapporterer til styret i Interessegruppen. Representanten innkalles til 

Interessegruppens styremøter. 

Interessegruppens regnskap skal revideres av en ekstern person oppnevnt av styret. 

 

   

§  4. Generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling skal avholdes på et av de siste møter i semesteret. Forslag 

til medlemmer av nytt styre og saksliste bør meddeles skriftlig minst 14 dager før 

generalforsamlingen. Kandidater til ledige verv kan foreslås av styret eller av 

medlemmene under generalforsamlingen. Det forutsettes at kandidatene samtykker til 

å stille til valg. 

 

Generalforsamlingen skal: 

 

1. Godkjenne sakslisten 

2. Godkjenne styrets semesterberetning 

3. Godkjenne revidert regnskap 

4. Velge/godkjenne representanter til styret og (hvert annet år) Interessegruppens 

representant til styret i Norsk Biokjemisk Selskap. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes etter beslutning fra styret, eller dersom 

minst 1/3 av alle medlemmer skriftlig forlanger dette. 



Styret sender skriftlig referat fra generalforsamlingene og revidert regnskap til Norsk 

Biokjemisk Selskap. 

 

§  5. Møtevirksomhet 

 

Møtene skal normalt legges opp med foredrag og etterfølgende diskusjon og 

selskapelig samvær. 

 

§  6. Stemmerett 

 

Kun medlemmer har stemmerett. Vedtak på generalforsamlinger fattes normalt ved 

simpelt flertall av de avgitte stemmer. I tilfeller av stemmelikhet avgjør lederens 

stemme utfallet av voteringen. Votering skal være skriftlig dersom antall foreslåtte 

kandidater overstiger antall ledige verv. 

I spesielle saker kan styret beslutte at vedtaket skal fattes ved skriftlig uravstemning 

blant alle medlemmer. 

Endringer i disse vedtekter krever to tredjedeler av de avgitte stemmer og kan bare 

behandles av generalforsamlingen. Forslag til endringer i vedtektene skal sendes 

medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. 

 

§  7. Oppløsning 

 

Vedtak om oppløsning av Biokjemisk Interessegruppe kan bare fattes på 

generalforsamling, og krever at tre fjerdedeler av de stemmeberettigete ved 

generalforsamlingen stemmer for forslaget. Fra værende medlemmer kan avgi skriftlig 

forhåndsstemme. Forslag om oppløsning sendes medlemmene minst 2 måneder før 

behandling skal finne sted. Den samme generalforsamling avgjør hvordan 

interessegruppens eventuelle midler skal disponeres. 


