ISOC-SE söker ny styrelseledamot till Internetstiftelsen
Bakgrund och introduktion
Internetstiftelsen (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en affärsdrivande, oberoende och
allmännyttig stiftelse som har funnits sedan 1997 och som utgör en väsentlig del av den
svenska delen av internets infrastruktur.
Betydelsen och beroendet av internet för svenskt näringsliv och offentlig sektor kan idag inte
underskattas. Stiftelsens huvuduppgift är att säkerställa en stark och säker infrastruktur för
internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige och för svenskarna.
ISOC-SE, som en av sex tillsättarorganisationer, ska enligt stadgarna tillsätta två ledamöter till
Internetstiftelsens styrelse: ordförande och en ledamot. Under augusti 2019 så kommer
ISOC-SE att tillsätta en ny ledamot.

Nuläge
Internetstiftelsen fortsätter att utvecklas i hög takt. Stiftelsen omsätter cirka 185 miljoner kronor
och har ett 80-tal anställda. Kärnverksamheten, drift och administration av toppdomänerna .se
och .nu, är stabil, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Stiftelsen fick till exempel
”Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018”.
Internetstiftelsen drivs så långt möjligt i Aktiebolagslagens anda. Styrelsen ansvarar inför
tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen och Post- och Telestyrelsen, PTS) i enlighet med
styrelsens arbetsordning samt för att aktuella lagar och förordningar följs (bland annat
stiftelselagen, lag om nationella toppdomäner och skatte- och bokföringslagstiftning).
Domänverksamheten inbringar idag ett betydande ekonomiskt överskott, som i enlighet med
stiftelsens stadgar används för att främja utvecklingen av internet i Sverige och för svenskarna.
Främjandeverksamheten är omfattande och består av en mängd olika projekt av varierande
syfte och karaktär. Satsningarna ska syfta till att människor enkelt och på bästa sätt ska kunna
använda internet samt stimulera till kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.
Exempel på detta är Bredbandskollen, satsningarna på säkerhetsfederationerna för grund- och
gymnasieskolan, Skolfederationen, och för vård och omsorg, Sambi, I nternetkunskap.se som
lär oss säker användning av internet, Digitala lektioner som är fritt material i digital kompetens
för lärare så de kan uppfylla de nationella utbildningsplanerna, medverkat till att det idag finns
en definition av Internetaccess och mycket mer, se gärna internetstiftelsen.se.

Framtid
Vi på ISOC-SE vill försäkra oss om styrelsens fortsatta fokus på teknikutveckling för att skapa
ett ännu robustare och säkrare internet för Sverige och svenskarna, samtidigt som stiftelsen
bibehåller den affärsmässighet som den har uppvisat det senaste decenniet.
Vi på ISOC-SE letar därför efter en ledamot som kan hjälpa oss att ytterligare utveckla
Sveriges internet. Vi ser att personen
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har 3-5 års styrelseerfarenhet i ett aktiebolag eller en statlig organisation med minst 50
miljoner kronor i omsättning
har förståelse för teknik och tekniska problem
har förståelse för vikten av en robust internetinfrastruktur
delar ISOC-SEs vision och mission. Se https://isoc.se/om-isoc-se/detta-vill-isoc-se/
och kan tillträda ledamotskapet under september 2019.

Omfattning
Cirka sju möten per år, inläsning, kontinuerlig bevakning, med mera. Totalt ungefär 70-100
timmar per år.
Nomineringen är på två år men ISOC-SE önskar att den ledamot som nu väljs in ska planera för
att arbeta i styrelsen under minst en 6-årsperiod.

Ersättning
1,5 inkomstbasbelopp/år (ett inkomstbasbelopp är 64 400 kronor år 2019) utgår i form av lön.

Nomineringar och ansökningar
Förslag på namn på möjliga ledamöter skickas till ansokning@isoc.se senast den 26 Juli.
ISOC-SE avser att fatta beslut om ny ledamot i slutet av sommaren.

Vid frågor kontakta
Rickard Vikström, Ledamot ISOC-SE rv@rv.nu 0734 40 51 82
Maria Häll, Ordförande ISOC-SE maria@sunet.se 070 535 41 38
Marcelle Abou Haidar, Ledamot ISOC-SE marcelle@abouhaidar.se 073 934 76 23

