
 

 
 
 
 

 

 

 

 
UTDRAG UR PROTOKOLL 
fört vid föredragning för rektor 2016-10-27 

 

 
 

 

 Ärende Åtgärd 

11. Revidering av stadgar för Kemilärarnas 
resurscentrum (KRC) (dnr SU-FV-1.2.1-
3068-16). Föredragande: Henrik Lindell, 
Avdelningen för planering och 
ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna 
enligt förslag. 

Det antecknas att MBL-information 
förevarit 2016-10-18. 

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, 
professor Clas Hättestrand, förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström, och 
biträdande förvaltningschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats och 
haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Henrik Lindell, Avdelningen för planering 
och ledningsstöd (protokollförare). 

 

Ur protokollet 

 

Henrik Lindell 
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Stadgar för Kemilärarnas Resurscentrum vid Stockholm universitet 
The National Resource Center for Chemistry Teachers 

fastställda av rektor 1998-05-14, reviderade senast 2016-10-27 att gälla fr.o.m. 2017-01-01. 

1. Bakgrund 
Regeringen har sedan budgetåret 1994/95 tilldelat Stockholms universitet medel för att 
bedriva verksamhet med ett nationellt resurscentrum i kemi. Centret benämns Kemilärarnas 
Resurscentrum vid Stockholms universitet (KRC) och utgör sedan den 1 januari 1998 ett 
särskilt åtagande från regeringen enligt regleringsbrev. 

2. Verksamhetens ändamål 
KRC ska främja och stimulera svensk kemiutbildning inom skolväsendet. Verksamheten ska 
vara nationellt inriktad. Det åligger KRC att stödja kemilärare på grundskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och 
aktuell undervisning. Stödet till kemilärarna omfattar i första hand  

att utveckla och kvalitetssäkra forskningsbaserat stöd för kemiundervisning, 

att informera om nya forskningsresultat och kemins roll för samhälle och miljö, 

att utarbeta elevexperiment samt bevaka och ge råd i säkerhetsfrågor och kemiska frågor, 

att initiera och genomföra fortbildning för skolans lärare samt 

att främja ökade kontakter och samfinansiering av projekt mellan skola och kemianknuten 
verksamhet i hela samhället, t ex industrin, högskolan, sjukhusen och kommunerna 

KRC är det enda nationella resurscentret i kemi men en av ett flertal nationella aktörer som 
har i uppdrag att stimulera undervisning i naturvetenskap. I KRC:s uppdrag ingår därför 
samverkan med myndigheter och andra relevanta aktörer, inklusive övriga nationella 
resurscentra inom naturvetenskap, teknik och matematik. 

3. Huvudman 
Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) är placerat vid Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik inom det naturvetenskapliga området. KRC kallas nedan för 
”centrum”. Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik kallas 
nedan för ”institution” och dess styrelse för ”institutionsstyrelse”. 
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4. Styrelsens sammansättning 
Centrumet leds av en styrelse bestående av fem ledamöter med personliga suppleanter, och 
där styrelsen utser en ordförande inom sig. Under styrelsen leds centrumet av en föreståndare. 
Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter. Styrelsens 
ledamöter utses av rektor för en tid av tre år enligt följande: två ledamöter från Stockholms 
universitet på förslag av Områdesnämnden för naturvetenskap. Vidare föreslås en ledamot 
vardera av organisationen Lärare i matematik, naturvetenskap och teknik, Svenska 
Kemisamfundet samt Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM). Föreståndaren vid 
centrumet har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter kan ges förnyat förtroende.  

5. Styrelsens arbetsformer  
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden. Dagordning 
skickas i kallelsen en vecka före sammanträdet. 

Ärendena ska avgöras efter föredragning som ankommer på föreståndare eller den denne 
utser. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna samt ordföranden och 
föreståndare/ställföreträdande föreståndaren är närvarande. Dessutom måste majoriteten av de 
närvarande ledamöterna vara vetenskapligt kompetenta. Som styrelsebeslut gäller den mening 
som de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden företräder. 

Styrelsen äger rätt att vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt.  

6. Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska 

• främja och planera verksamheten samt ta initiativ till förändringar och fastställa riktlinjer 
för centrets arbete i enlighet med den angivna målsättningen för centret, 
 

• ansvara för disposition av centrets resurser vari ingår att ansvara för centrets ekonomiska 
planering och redovisning i enlighet med av Stockholms universitet utfärdade anvisningar,  
 

• årligen senast den 1 februari till institutionsstyrelsen avge verksamhetsberättelse, som 
därefter inges till Naturvetenskapliga fakulteten, 
 

• i övrigt fullgöra de uppdrag som av Naturvetenskapliga fakulteten överlämnas till 
styrelsen, 
 

7. Föreståndaren 
Föreståndaren ska tillse att styrelsens beslut verkställs samt leda, organisera och fördela 
arbetet vid KRC och i övrigt ansvara för den löpande förvaltningen. Föreståndaren ska vara 
disputerad och ha kemisk och kemididaktisk kompetens. Föreståndaren är föredragande i 
styrelsen.  

8. Finansiering och resurshantering 
Centrumet finansieras huvudsakligen med bidrag från regeringen, skolmyndigheter, 
Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet samt genom andra externa uppdrag. 
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Centrumet ska utgöra egen redovisningsenhet inom institutionen och därmed vara urskiljbar i 
redovisningen. Den ekonomiska förvaltningen sker av institutionen. Attesträtt innehas av 
centrumet föreståndare medan utanordningsrätten innehas av institutionens prefekt. 

Centrumet svarar för personalkostnader och övriga kostnader inom sitt verksamhetsområde. 

I övrigt gäller överordnade organs beslut.  

9. Utbildning/undervisning 
Doktorander kan inte antas vid centrumet. 

10. Fortvaro 
Områdesnämnden för naturvetenskap har uppföljningsansvaret för centrumet och ansvarar för 
en bedömning av centrumets fortvaro. Denna bedömning ska grundas i en utvärdering av 
verksamheten. Uppföljning sker på det sätt Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar. Vid 
en eventuell avveckling av centrumet ska, om inte annat särskilt avtalas, tillgångarna anses 
tillkomma Stockholms universitet och Stockholms universitet ska även stå för eventuella 
förluster. 

11. Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av rektor vid Stockholms universitet efter hörande 
av Områdesnämnden för naturvetenskap. Ändringarna av stadgarna kan föreslås av styrelsen 
för centrumet, prefekten vid institutionen, eller Områdesnämnden för naturvetenskap. 
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