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STADGAR
för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE
Antagna den 16 juni 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Firma
Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE).
Föreningens engelska namn är The Swedish Chapter of the Internet Society.
§ 2 Ändamål
ISOC-SE är en ideell förening som verkar för Internets utveckling i Sverige genom att ge
medlemmarna och andra, information och möjligheter till erfarenhetsutbyte samt bedriva
utbildning, främja debatt och stödja en sund utveckling av Internet. ISOC-SE skall även
uppmuntra svenskar att delta i Internets utveckling (t ex i IETF).
ISOC-SE skall nationellt verka för att undvika uppkomsten av onödiga regleringar kring
Internettjänster samt bidra till ett organiserat samarbete såväl som ett sunt
konkurrensförhållande mellan leverantörer av Internettjänster. Internationellt skall
ISOC-SE verka för ökad förståelse för svenskt och globalt synsätt inom Internets
organisationer.
ISOC-SE skall åstadkomma ovanstående mål bland annat genom att anordna aktiviteter
och möten. ISOC-SE:s möten och aktiviteter skall rikta sig såväl till föreningens egna
medlemmar som utomstående.
Föreningen skall hålla möten endast på ställen som är öppna och tillgängliga för samtliga
ISOC-SE:s medlemmar.
Meddelande om tid och plats för möten skall avsändas till medlemmarna minst en vecka
innan mötet äger rum.
ISOC-SE är en självständig svensk juridisk person men skall upprätthålla ett nära
samarbete med Internet Society i enlighet med Internet Society:s statuter och verka i dess
anda.
§ 3 Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
§ 4 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsstämma, styrelse och, om styrelsen så
beslutar, temporära kommittéer.
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Föreningen upprätthåller ett nära samarbete med Internet Society som erkänt föreningen
såsom en till dem närstående nationell organisation (så kallat chapter). Föreningens
stadgar vare sig ersätter eller upphäver de stadgar Internet Society satt upp angående
verksamhet inom närstående nationella avdelningar (chapters).
§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen beslutar.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att ändringsförslaget först godkänts av Vice President
of the Chapters vid Internet Society (jfr Åtaganden gentemot Internet Society § 23). Efter
att ett ändringsförslag godkänts krävs beslut på två, på varandra följande,
föreningsstämmor, varav minst ett måste vara ordinarie. Vid båda föreningsstämmorna
skall beslut fattas med en majoritet av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två, på varandra följande,
föreningsstämmor, varav minst ett måste vara ordinarie. Vid båda föreningsstämmorna
skall beslut fattas med en majoritet av minst 3/4 av antalet avgivna röster.
Medlem har inte rätt till andel i föreningens behållning när den upplöses. I beslut om
upplösning av föreningen skall anges att dess behållna tillgångar helt skall tillfalla
Internet Society.
MEDLEMSKAP
§ 9 Antagande av medlem
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av både fysiska personer (individuellt
medlemskap) och juridiska personer (organisationsmedlemmar).
Medlemskap skall beviljas den som erlagt avgift och som kan antas inte kommer att
motverka ändamålen för föreningen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat
beslutanderätten härom. Medlemskap (ny medlem eller återinträde) kan ej beviljas under
de två veckor som föregår dag för föreningsstämma.
Individuellt medlemskap i ISOC-SE innebär att medlemmen även är medlem i Internet
Society.
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Organisationsmedlem är medlem i ISOC-SE men kan välja att även bli medlem i Internet
Society genom att erlägga medlemsavgift som inkluderar sådant medlemskap.
§ 10 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman som får besluta om olika avgifter för
olika medlemskategorier.
Individuell medlemsavgift för ISOC-SE omfattar även eventuell medlemsavgift för
Internet Society. ISOC-SE erlägger eventuell medlemsavgift för medlemmen till Internet
Society när sådan erfordras.
§ 11 Utträde ur föreningen
Medlem som vill utträda ur ISOC-SE skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ej inom föreskriven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
§ 12 Uteslutning av medlem
Medlem får inte uteslutas ur ISOC-SE av annan anledning än att medlemmen motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
FÖRENINGSSTÄMMA
§ 13 Tidpunkt, plats och kallelse
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma
hålls en gång om året före april månads utgång. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt
för stämman varvid särskild hänsyn skall tas till att den plats som väljs är lättillgänglig
för en majoritet av medlemmarna.
Kallelse med förslag till föredragningslista, samt underrättelse om form för elektroniskt
deltagande och omröstning, skall senast 4 veckor före stämman meddelas samtliga
medlemmar genom e-post, fax eller brev.
Dagordning med angivande av eventuella medlemsförslag samt aktuell
medlemsförteckning för ordinarie föreningsstämma skall senast 2 veckor före stämman
hållas tillgänglig för medlemmarna.
§ 14 Rösträtt och beslut
Vid föreningsstämman äger medlem som fullgjort sina skyldigheter i enlighet med dessa
stadgar rätt att närvara samt utöva yttrande-, förslags- och rösträtt. Förfallen
medlemsavgift skall ha kommit ISOC-SE tillhanda två veckor före dagen för
föreningsstämman. Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.
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Möjlighet till deltagande och rösträtt vid föreningsstämma genom vedertagen form av
elektronisk kommunikation skall erbjudas medlem. Beslut om form för elektroniskt
deltagande samt omröstning fattas av styrelsen.
Deltagande genom elektronisk kommunikation sker på medlemmens risk. Kan
deltagandet, utövande av rösträtt inräknad, genom elektronisk kommunikation ej
fullgöras till följd av tekniskt fel skall detta inte utgöra hinder för genomförande av
föreningsstämman.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem får vara ombud.
Ombudet får inte företräda mer än en medlem.
Beslut vid föreningsstämman fattas med enkel majoritet såvitt inte annat föreskrivs i
dessa stadgar. Vid lika röstetal som ej avser personval gäller den mening som biträds av
ordföranden för mötet. Vid lika röstetal avseende personval får lotten avgöra utgången.
§ 15 Förslag till ärenden
Föreningsmedlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen kan avge förslag till
ärenden att behandlas vid föreningsstämman.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före
föreningsstämman.
§ 16 Ärenden vid föreningsstämma
Vid föreningens ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att justera protokollet vid
föreningsstämman,
b) upprättande av röstlängd,
c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
d) styrelsens verksamhetsberättelse,
e) revisionsberättelse,
f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
f) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret,
g) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
h) val av hälften av styrelseledamöterna och i förekommande fall val av ordförande, för
en tid av två år,
i) val av revisorer för en tid av ett år,
j) val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande i valberedningen,
k) övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i dagordningen till mötet.
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§ 17 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls, när föreningens styrelse så beslutar eller då minst 1/4 av
föreningens medlemmar begär det.
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 14 dagar
kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelsen skall innehålla
information om anledningen till den extra föreningsstämman och meddelas samtliga
medlemmar genom e-post, fax eller brev.
Vid extra föreningsstämma får endast det ärende som föranlett mötet upptas till
behandling.
VALBEREDNING
§ 18 Sammansättning och åligganden
Valberedningen består av en ordförande och två övriga ledamöter. Den utses av
föreningsstämman efter förslag från styrelsen.
Valberedningen skall senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sitt
förslag till styrelsen.
REVISION
§ 19 Revisorer
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav minst en
skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorer utses på ordinarie
föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
FÖRENINGENS STYRELSE
§ 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 ledamöter väljs årligen vid ordinarie föreningsstämma.
En ledamot kan inte väljas för mer än tre mandatperioder i följd.
§ 21 Styrelsens åligganden
Styrelsen handhar ledning av föreningens verksamhet och är, när föreningsstämman ej är
samlad, föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är redovisningsskyldig till och ansvarig inför föreningsstämman.
Styrelsen sammanträder en gång varje år före mars månads utgång och i övrigt när
ordföranden anser det påkallat eller minst 1/3 av styrelsens ledamöter begär det hos
ordföranden. Ordföranden utfärdar kallelse minst två veckor innan sammanträdet.
Sammanträde kan hållas i elektronisk konferensform.
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§ 22 Beslutförhet
Styrelsen är beslutför då hälften av dess ledamöter deltar i sammanträdet. Beslut fattas
med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden.
Styrelsens möten skall protokollföras.
ÅTAGANDEN GENTEMOT INTERNET SOCIETY
§ 23 Ändring av stadgar
För ändring av föreningens stadgar krävs att ändringsförslaget först godkänts av Vice
President of the Chapters vid Internet Society. Först efter ett sådant godkännande kan
beslutas om ändring av stadgarna vid ordinarie föreningsstämma.
§ 24 Information om aktiviteter och händelser inom föreningen
Styrelsen skall löpande informera Internet Society om förändringar i sammansättningen
av styrelsen.
Styrelsen skall årligen informera Internet Society om de aktiviteter som företagits under
det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen skall årligen efter ordinarie föreningsstämma översända föreningens
revisionsberättelse och verksamhetsberättelse till Internet Society. Ansvaret för
översändandet av revisionsberättelsen åvilar kassören.
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