Motion till Internet Society:s svenska avdelnings (ISOCSE:s) ordinarie föreningsstämma 2014
Styrelsen lämnar härmed nedanstående förslag till ändring av föreningens stadgar.
Bakgrund till förslaget
The Internet Society har uppdaterat sina stadgar (ByLaws) och som en följd av det begärt förnyelse av
associationsavtalen med Chapters (Chapter Renewal Letter). Ett av villkoren för association som chapter är nu att
den tid en styrelsemedlem kan tjänstgöra i styrelsen skall maximeras.
Någon sådan begränsning finns inte i föreningens stadgar idag.
Styrelsen har valt att bekräfta Chapter Renewal Letter, men gjort förbehåll för att föreningens stadgar måste
ändras för att möta det aktuella kravet. Förbehållet har accepterats av Internet Society, under förutsättning att
föreningens stadgar ändras innan sommaren.
Förutsättningar för beslut om stadgeändring
Beslut om stadgeändring ska enligt föreningens stadgar fattas på två, på varandra följande, stämmor, varav en
ska vara en ordinarie stämma. Beslutet ska vi båda tillfällen fattas med tvåtredjedelars majoritet av de avgivna
rösterna. Därutöver kräver stadgarna att förslaget till ändring, innan det beslutas på en stämma, har godkänts av
Internet Society.
Detta förslag till ändring av stadgarna är godkänt av Internet Society.
Förslagets innehåll
Styrelsen föreslår att 20 § i föreningens stadgar ändras på så sätt att det anges att en styrelseledamot inte kan
väljas för mer än tre mandatperioder i följd. En ledamot kan sålunda maimalt tjänstgöra i styrelsen under sex år i
följd. Internet Societys ursprungliga krav på att det också skall finnas en gräns för den totala tid som en person får
tjänstgöra i styrelsen har avvisats av ISOCSE:s styrelse, vilket accepterats av Internet Society. Det innebör att en
person kan återvända till styrelsen efter två år, om en stämma så beslutar.
I samband med att 20 § ändras föreslår styrelsen, utan att något krav om detta ställts av Internet Society, att
skrivning i paragrafen om att ordföranden kan inrätta temporära komittéer i samråd med styrelsen tas bort.
Styrelsen menar att ordföranden inte bör ha någon självständigt mandat i detta hänseende grundat direkt på
stadgarna.
Ändringsförslagets lydelse
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 än tre mandatperioder i följd.
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