NORSK KJEMISK
SELSKAP
NORD-NORGE
AVDELINGEN

Til:

Medlemmer i NKS avd. Nord-Norge

Tromsø, 15 november 2016

Generalforsamling onsdag 30. november 2016
Tid:

kl 14:15-17:00

Sted:

Realfagbygget B.203 («Lille Aud.»), UiT Norges arktiske universitet

Program:
14:15: Foredrag ved Bjarte Aarmo Lund
15:15: Utdeling av Hordvik-prisen
15:30: Generalforsamling
16:15: Servering
Saker til generalforsamling:
Sak 9-16.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 10-16.

Valg av møteleder og referent

Sak 11-16.

Gjennomgang av årsmelding

Sak 12-16.

Godkjenning av regnskap

Sak 13-16.

Forslag til endring av vedtektenes §5 (regnskapsår):

Bakgrunn:
I dag lyder §5 av foreningens vedtekter som følger:
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«Avdelingens regnskapsår går fra 1. november til 31. oktober. Regnskapet revideres av en revisor valgt på
generalforsamlingen med funksjonstid ett år.».
Vi anser det som ønskelig at regnskapsåret skal sammenfalle med kalenderåret da dette er mer praktisk og
er i tråd med vanlig skikk. Dette kan oppnås på en måte som sikrer at vedtektene er konsistente ved å endre
vedtektene i to trinn.
Forslag:
Det foreslås dermed følgende trinnvise endringer av første setning av §5 av vedtektene:
Trinn 1: Setningen A som i dag lyder
A: «Avdelingens regnskapsår går fra 1. november til 31. oktober.»
endres, med varighet til 31. desember 2017, til B:
B: «Avdelingens regnskapsår som starter 1. november 2016 løper til 31. desember 2017. Påfølgende
regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.»
Trinn 2: Med virkning fra 1. januar 2018 endres B til den endelige formen C:
C: «Avdelingens regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.»
Dersom forslaget vedtas, kan endringene det medfører være søknadspliktige, og endringene foreslås å kun
tre i kraft hvis alle slike søknader blir innvilget. Det anses ikke som sannsynlig at noen slike søknader blir
avslått.
Sak 14-16.

Valg
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