Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet

STADGAR
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§ 1 Föreningens namn och syfte
Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell
förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig
verksamhet i landet. Föreningen verkar utan vinstsyfte för
medlemmarna.
Föreningen utgör en sammanslutning av personer verksamma
inom branscher eller yrken vari systemsäkerhet är en avgörande
del, liksom andra av denna verksamhet intresserade personer.
Föreningen skall uppfylla sin uppgift genom att arrangera möten
med föredrag och studiebesök samt på olika sätt främja erfarenhetsoch informationsutbyte.
§ 2 Medlemskap
Envar som styrelsen bedömer äga kvalifikationer för medlemskap
och som är villig att stödja föreningens syften äger rätt till
medlemskap.
Medlem skall erlägga årlig medlemsavgift.
Styrelsen kan besluta om tillfällig befrielse från skyldighet att
erlägga årlig medlemsavgift eller besluta om reduktion av årlig
avgift. Styrelsen äger rätt att avsluta enskild medlems medlemskap.
§ 3 Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör samt minst två övriga ledamöter. Samtliga styrelseledamöter
väljs årsvis för en period om ett år.
Det åligger styrelsen att:
- sammankalla föreningen,
- arrangera föreningens möten,
- gemensamt ansvara inför föreningens medlemmar för
föreningens verksamhet och förvaltning.
Styrelsen skall vid konstituerande sammanträde utan oskäligt
dröjsmål efter årsmöte inom sig utse vice ordförande, sekreterare
och kassör samt besluta om vem eller vilka som äger rätt att teckna
föreningens firma.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande
varav en är ordföranden eller vice ordföranden.
Mötesordföranden har utslagsröst.
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Styrelsen skall i god tid före årsmöte tillställa revisorerna
erforderligt underlag för revision såsom årsbokslut inklusive
resultat- och balansräkning, huvudbok, verifikat från bank m.m.
samt styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll.
Ordföranden representerar föreningen och leder styrelsearbetet.
Sekreteraren tillser att protokoll förs vid styrelsens sammanträden.
Kassören ansvarar för redovisning av föreningens ekonomi.
Styrelsen skall vidare förvalta föreningens medlemsliggare, hemsida
och arkiv (årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll samt
bokföring/bokslut).
§ 4 Revisorer
Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant.
Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens
förvaltning.
§ 5 Valberedning
Föreningen skall ha en valberedning. Valberedningen väljs av
årsmötet och skall minst bestå av två ordinarie medlemmar och två
suppleanter. Valberedningen skall inför årsmöten, och eventuella
extra föreningsmöten där fråga om val förekommer, föreslå styrelse
och valberedning samt revisorer och revisorssuppleanter. Därutöver
skall valberedningen föreslå mötesordförande och mötessekreterare
till årsmöten och extra föreningsmöten.
§ 6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas varje år senast fyra månader efter
föregående räkenskapsårs slut. Årsmötesförhandlingarna leds av
en mötesordförande som årsmötet utser och protokoll förs av en
mötessekreterare som årsmötet utser. Kallelse till årsmöte skall av
styrelsen sändas ut till medlemmarna senast två månader före
årsmötet.
Varje medlem som ej resterar i medlemsavgift äger rösträtt vid
årsmöte och extra föreningsmöte.
Medlem som ej kan närvara äger rätt att lämna fullmakt till annan
medlem att företräda honom. En närvarande medlem får maximalt
företräda två andra medlemmar via fullmakt.
Styrelsen skall upprätta röstlängd inför årsmöten och extra
föreningsmöten.
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Vid årsmöte skall följande punkter avhandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Avgående styrelses redogörelse för det gångna
verksamhetsåret samt föregående årsmötesprotokoll.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Behandling av propositioner och inkomna motioner.
9. Riktlinjer för innevarande och nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av budget samt beslut om medlemsavgift för
innevarande verksamhetsår.
11. Beslut om preliminär medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår.
12. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte.
13. Val av övriga styrelseledamöter.
14. Val av valberedning och valberedningssuppleanter.
15. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
16. Övriga ärenden.
17. Mötets avslutande.
Om stadgeändring avses förekomma på årsmöte eller extra
föreningsmöte skall det tydligt framgå av kallelsen.
Motion, som medlem vill ha behandlad på årsmöte eller extra
föreningsmöte, skall tillställas styrelsen senast fyra veckor innan
mötet. Styrelsen skall informera medlemmarna om såväl motionen
som sitt ställningstagande till den senast två veckor innan mötet.
Proposition som styrelsen vill förelägga årsmöte eller extra
föreningsmöte skall delges medlemmarna senast två veckor innan
mötet.
Vid lika röstetal vid omröstning skall sluten omröstning genomföras.
Om ärendet inte kunnat avgöras vid sluten omröstning skall det
avgöras genom lottning.
§ 7 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte skall sammankallas inom fyra veckor efter det
att styrelsen fått skriftlig begäran härom från minst tio av
föreningens medlemmar. Extra föreningsmöte kan också sammankallas av styrelsen.
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§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår är 1/1 till och med
31/12.
§ 9 Ändring av stadgar
För ändring av föreningens stadgar eller för upplösning av
föreningen krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande föreningsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie
årsmöte. Dessa möten skall äga rum med minst en månads
mellanrum.
§ 10 Föreningens upplösning
I händelse av föreningens upplösning skall dess eventuella
tillgångar tillfalla Röda Korset.
Se även § 9.
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Ändringshistorik
1 Stadgarna antagna i Motala den 5 april 2000
2 Ändring av artikel 4 (om årsmöte) i Varberg den 23 april 2001
3 Ändring av artikel 4 (om årsmöte) i Stockholm den 27 april 2004
4 Stadgarna helt reviderade, Linköping 17 mars och 13 oktober 2009
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