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§ 1 NAMN
Föreningens namn är SäkForum

Medlemskap erhålls efter det att skriftlig
ansökan ingivits till föreningens styrelse,
denna har meddelat att ansökan har
accepterats och medlemsavgiften erlagts.

• Val av tre ledamöter till valberedning
varav en sammankallande
• Eventuella arvoden
• Övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta ärenden.

Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

Förslag till ärenden som skall behandlas
vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
före december månads utgång.

Utträde ur föreningen sker genom anmälan till föreningens styrelse.

§ 5 EXTRA MÖTE
Medlem som slutar sitt arbete i verksamhet enligt § 3, 1:a stycket, anses ha
utträtt ur föreningen och skall snarast
meddela föreningens styrelse.
Även medlem som ej inom föreskriven tid
erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur
föreningen.

§ 2 ÄNDAMÅL
Mål för verksamheten:
• SäkForum är en förening för beslutsfattare, samordnare och handläggare
av säkerhetsfrågor och vill vara ett forum för erfarenhetsutbyte och förkovran i säkerhetsfrågor.
• SäkForum strävar efter att vara remissorgan i säkerhetsfrågor.
• SäkForum för en dialog med entreprenörer och leverantörer av säkerhetstjänster och -varor.
• SäkForum verkar för utveckling av
utbildning inom säkerhetsområdet.
• SäkForum deltar aktivt i samhällets
säkerhetsdebatt.
§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan förvärvas av beslutsfattare, samordnare och handläggare av
säkerhetsfrågor i offentlig verksamhet
eller näringsliv eller den som i övrigt
godkänns av styrelsen.
Den som marknadsför, säljer eller producerar
säkerhetsprodukter
och/eller
-tjänster kan inte vinna medlemskap i
SäkForum.

Medlem kan uteslutas av andra skäl
genom att två tredjedelar av deltagarna
vid årsmöte eller extra möte beslutar
detta.

Extra möte skall hållas då styrelsen så
beslutar. Sådant möte skall av styrelsen
snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär detta.
Kallelse till extra möte skall vara medlemmarna tillhanda fjorton dagar innan
mötet äger rum. Kallelsen skall ange det
eller de ärenden som skall behandlas vid
mötet. Andra ärenden får inte förekomma
vid mötet.
Mötet väljer mötesordförande och mötessekreterare samt två personer att
justera protokollet.

§ 4 ÅRSMÖTET
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall avhållas
senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall sändas ut senast tre
veckor i förväg. Beslut kan endast avse i
kallelsen redovisade ärenden.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
• Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två personer till justeringsmän tillika rösträknare
• Styrelsens verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
• Arbetsplan för nästkommande verksamhetsår
• Medlemsavgifter och budget
• Val av ordförande
• Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
• Val av två revisorer jämte två suppleanter

§ 6 RÖSTRÄTT OCH BESLUT
Rösträtt vid årsmötet och extra möte
tillkommer varje närvarande medlem.
Varje medlem har en röst. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid val skiljer lotten.
För beslut om ändring av dessa stadgar
eller om upplösning av SäkForum erfordras beslut på två möten varav ett
skall vara årsmöte. Mellan dessa möten
skall förflyta minst 30 dagar. Vid varje
möte skall beslutet biträdas av minst två
tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 7 RÄKENSKAPSÅR OCH
VERKSAMHETSÅR
Föreningens
räkenskapsår
omfattar
kalenderår. Verksamhetsår är tiden
mellan två årsmöten.

§ 8 STYRELSEN
Styrelsen skall utses bland föreningens
medlemmar och väljas av årsmötet.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vald
av årsmötet, sex ordinarie ledamöter
samt två suppleanter. Ordförande utses
för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter
utses för en tid av två år så att hälften
väljs vartannat år. Suppleanter väljs för
ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv.
För speciella uppdrag kan medlemmar
adjungeras till styrelsen utan rösträtt.
Suppleanter deltar och yttrar sig i styrelsen men har inte rösträtt utom då de
ersätter frånvarande styrelseledamot.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av
dess ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Ordförande har
utslagsröst vid lika röstetal.
Avgår ledamot under mandatperioden
skall styrelsen själv rekonstituera sig.
Om ledamot i styrelsen under mandatperioden byter funktion i styrelsen sker
fyllnadsval vid årsmötet.

§ 9 FIRMATECKNING
Ordföranden och kassören äger rätt att
teckna firman i förening eller var för sig.

