Motion 1
Motion till Internet Society Sweden Chapter (ISOC-SE) ordinarie föreningsstämma 2012.
Jag insänder härmed nedanstående motion, där jag föreslår till första omröstning ändring av
föreningens stadgar enligt text inom <ändringstext> … </ändringstext>
Enligt våra stadgar krävs ⅔ majoriet och att beslutet tas en gång till vid en andra omröstning
vid ytterligare en föreningsstämma.
Detta förslag till ändring har föreslagits tidigare, dock ej av mig, och är godkänt av the Internet
Society att kunna beslutas av vår föreningsstämma. Förslaget fick år 2010 majoritet men inte de
nödvändiga ⅔ och föll därmed. Jag har inte ändrat en stavelse i det tidigare förslaget, så att vi
inte skall behöva gå tillbaka till ISOC igen för ett nytt godkännande innan vårt beslut.
Mitt motiv att ta upp detta igen är att tidpunkten nu är lämpligare, då det inte kan anses att
förslaget riktas mot en enskild person. Förslaget innebär att man kan sitta i styrelsen högst två
mandatperioder i följd, dvs totalt fyra år. Inget hindrar att vederbörande kan väljas igen två år
senare. Fördelarna är
- En mer aktiv förening, då vi löpande måste se till att våra medlemmar ges möjlighet att under
två till fyra år ingå i vår ledning.
- Det blir naturligt att avgå efter max fyra år, utan övertoner om orsaken.
- Den som tjänstgjort i styrelsen kan lättare fortsätta att vara aktiv för föreningen utanför
styrelsen, till exempel i arbetsgrupper, ta ansvar för särskilda evenemang och kanske också
kunna företräda föreningen inom något område, allt på uppdrag av styrelsen. Vi strävar ju
efter att mer engagera våra medlemmar. Jag har nu tjänstgjort sex år i styrelen, två år mer än
lämpligt, och kommer att fortsätta att för ISOC och ISOC-SE försvara den öppna end-to-end
modellen (connection-less, edge centric) som en förutsättning för fortsatt öppen användning,
innovation och frihet på nätet.
- En medlem som ingår många år i följd och gör ett mycket uppskattat arbete, kan med åren
komma att bygga upp rutiner och system för att effektivisera sitt arbete men som blir svårt att ta
över av efterträdaren. En löpande omsättning av styrelsemedlemmar motverkar detta och ökar
även transparens i vad som görs.
<ändringstext>
FÖRENINGENS STYRELSE
Paragraf 20 Val och sammansättning
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare
kassör samt ytterligare fyra ledamöter. Ledamot väljs för en period av två år. Hälften av
styrelsens medlemmar väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma.
En ledamot kan inte väljas för mer är två mandatperioder i följd.
Efter samråd med styrelsen kan ordföranden inrätta temporära kommittéer när så bedöms
lämpligt.
</ändringstext>
Stockholm den 28 mars 2012
Jan Flodin
Styrelsens rekommendation till motion 1:
Styrelsen anser att förslaget är av godo och rekommenderar att det tillstyrks.

