STADGAR
1. Föreningens namn är International Data Links Swedish chapter och är en
underavdelning till den internationella föreningen International Data Links
Society, IDLSoc
2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm
3. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse två eller flera
personer som firmatecknare.
4. IDLSoc Swedish chapter är en religiöst och partipolitiskt oberoende ideell
förening vars syfte är att verka för spridandet av kunskap kring
internationella datalänkar inom det militära området och inom civil
tillämpning.
5. Medlemskap i den internationella föreningen är en förutsättning för
medlemskap i den svenska avdelningen.
6. Medlemsavgiften bestäms årligen av styrelsen.
7. Varje enskild person med intresse för att främja föreningens målsättning kan
bli medlem. Medlem har en röst. Medlem som ej fullgör sina ekonomiska
skyldigheter eller på annat sätt motverkar föreningens syfte kan uteslutas.
Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.
8. För tiden intill nästa årsmöte väljs sex styrelseledamöter och två suppleanter
samt en revisor och en revisorssuppleant.
9. Kallelse till årsmöte sker genom e-mail och anslag på föreningens hemsida.
Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar innan årsmötet.
10. Stadgeändringar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Förslag till
stadgeändring får ske av enskild medlem såväl som av styrelsen.
11. Årsmöte skall genomföras årligen senast sista februari.
12. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsmän, som tillsammans med ordföranden skall justera
mötesprotokollet, och rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas redovisning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Val av ordförande för IDLSoc Swe Chapter
Val av styrelse, som sedan konstituerar sig och utser kassör, sekr
Val av två styrelsesuppleanter
Val av revisorer. (ordinarie och suppleant)
Val av valberedning.
Behandling av till styrelsen inlämnade förslag.
Övriga frågor

13. Föreningens räkenskapsår är samma som kalenderår.
14. Uppkommen vinst skall fonderas.
15. Upplösning av föreningen.
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av
avgivna röster.
16. Om föreningen upplöses skall tillgångarna tillfalla den internationella
föreningen IDLSoc
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