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STADGAR 
§ 1. NAMN 
Föreningens namn är SECNET. 

Föreningen är en ideell förening och ett nätverk för säkerhetschefer och säkerhets-
personal. 

§ 2. ÄNDAMÅL 
Föreningen som ändamål: 
• att vidmakthålla och öka säkerhetskompetensen hos medlemmarna i föreningen 
• att verka för utveckling av utbildning inom säkerhetsområdet 
• att medlemmarna oberoende av anställningsförhållande stöttar varandra i 

säkerhetsfrågor 

§ 3. ORGANISATION 
Föreningens organisation är 
• Årsstämman är föreningens högsta beslutande instans 
• Styrelse förvaltar och genomför årsstämmans beslut, samt upprättar styrdokument 

för föreningens verksamhet 
• Revisorn som utses av årsstämman har till uppgift att följa och granska styrelsens 

förehavanden 
• Valberedning som utses av årsstämman följer styrelsens arbete 

§ 4. MEDLEMMAR 
Till medlem kan person antas som har genomgått för ändamålet godkända 
säkerhetsutbildningar vid Företagsuniversitetet och uppfyller kravet på 
yrkeserfarenhet. Godkända utbildningar och yrkeserfarenhet framgår av styrelsens 
fastställda riktlinjer. 
 

Styrelsen kan efter särskild prövning bevilja medlemskap i SECNET om sökande kan 
visa att hon/han har formell utbildning och kunskap, samt uppfyllda krav på yrkes-
erfarenhet enligt av styrelsen fastställda riktlinjer.  
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs vid föreningens årsstämma. 

§ 5. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP 
Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse som snarast fattar beslut i 
frågan och meddelar den sökande. Vid avslag skall motivering lämnas.  

§ 6. UTTRÄDE 
Medlem har rätt att när som helst, efter skriftligt meddelande till styrelsen, utträda ur 
föreningen.  
Medlem som efter påminnelse inte erlagt gällande medlemsavgift anses ha utträtt ur 
föreningen.  
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§ 7. UTESLUTNING 
Medlem som motarbetar föreningens syften eller bryter mot värdegrunden ska 
uteslutas av styrelsen.  

Medlem med vilken SECNET tappat kontakten med, kan uteslutas av styrelsen. 
 

Medlem som exempelvis dömts enligt brottsbalken kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. 

§ 8. STYRELSE 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 
tre ledamöter. 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.  

Vid föreningens årsstämma skall en styrelse med följande funktionärer väljas: 
 

 Ordförande  på två år (Ojämn år) 
 Vice ordförande på två år (Jämna år) 
 Sekreterare  på två år (Ojämna år) 
 Kassör  på två år (Jämna år) 
 Två ledamöter på två år (Ojämna år) 
 En ledamot  på två år (Jämna år) 
 

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar. 

§ 9. SÄTE 
Föreningen har sitt säte i Stockholms stad. 

§ 10. VERKSAMHETSÅR 
Föreningens verksamhetsår löper kalenderårsvis från och med 1 januari till och med 
31 december. 

Före januari månads utgång varje år ska styrelsen till revisorn lämna styrelse-
protokoll, årsredovisning som ska omfatta förvaltningsberättelse, resultat- och 
balansräkning. 

§ 11. FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 
Ordinarie årsstämma avhålles under någon av månaderna februari till april på tid och 
plats som bestäms av styrelsen. 

Vid föreningens årsstämma har varje medlem som erlagt medlemsavgift en röst. 
Röstning med fullmakt är tillåtet, dock max en fullmakt per person.  

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon 
så begär. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, 
som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörande genom lottning. 

Extra stämma kan avhållas när styrelsen eller revisorn så anser erforderligt eller då 
minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen. Extra 
stämma skall avhållas inom Stockholms stad. 
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Motion att avhandlas vid ordinarie årsstämma skall senast fem veckor före 
årsstämman skriftligen ha inkommit till styrelsen. 
Kallelse med föredragningslista, verksamhetsberättelse, redovisningshandlingar, 
inkomna motioner med styrelsens yttrande, propositioner, valberedningens förslag 
samt revisionsberättelse ska sammanställas i så god tid som möjligt.  
Kallelse till årsstämman ska gå ut med e-post i så god tid som möjligt, dock senast 
två veckor före ordinarie årsstämma och en vecka före extra årsstämma, med 
information om åtkomst av årsstämmohandlingar, alternativt att de sänds ut med 
kallelsen. 

§ 12. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 
Vid ordinarie årsstämma skall följande förekomma: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman  
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Upprättande av röstlängd, samt lista över övriga närvarande  
5. Fastställande av föredragningslista  
6. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
7. Fråga om stämmans behöriga utlysande 
8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  
9. Revisionsberättelsen  
10.  Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enligt 

balansräkningen 
 11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

12. Beslut om årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår 
 13. Proposition från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna 

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget till huvudsaklig efterrättelse för 
innevarande verksamhetsår, samt anmälan om gällande styrdokument 

 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter, enligt stadgarnas § 8  
 16. Val av revisor och revisorsuppleant 
 17. Val av sammankallande och två ledamöter i valberedningen 
 18.  Eventuella kompletteringsval 
 19. Val av hedersmedlem på förslag från styrelsen 
 20. Övriga ärenden 
 21. Stämmans avslutning 

Ärende som inte upptagits på föredragningslistan kan inte beslutas. 

Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor och 
revisorssuppleant. 

§ 13. EXTRA STÄMMA 
Vid extra stämma ska utöver ärenden enligt §12 punkt 1 – 7 endast förekomma de 
ärenden vilka den extra stämman blivit utlyst för och som angetts i kallelsen.  
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§ 14. STYRELSENS UPPGIFTER 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars 
handläggning icke regleras av dessa stadgar. 
Det åligger styrelsen 
• att verka för föreningens ändamål 
• att verkställa av årsstämman fattade beslut. 
• att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring. 
• att upprätta och revidera styrdokument för föreningens verksamhet och styrelsens 

arbete 
• att upprätta förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt framlägga 

dessa vid föreningens årsstämma. 
• att föreslå medlemmar som gjort stor och betydande insatts för föreningen som 

hedersmedlem. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift. 
• att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. 

§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet 
styrelseledamöter så begär. Vid sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, vilket 
justeras av mötesordföranden. 

Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas minst en vecka före sammanträdet 
till ordinarie ledamöter. Ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall. 

§ 16. STYRELSEARVODE 
Styrelsearvode eller reskostnadsersättning utgår ej.  

§ 17. BESLUTSMÄSSIGHET 
Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande samt två övriga 
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

§ 18. REVISION 
Styrelsens förvaltning och föreningens styrelseprotokoll och räkenskaper skall årligen 
granskas av en på årsstämman utsedd revisor. 

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorn för 
granskning senast fyra veckor före ordinarie årsstämma. 

Revisorn skall senast tre veckor före årsstämman avge berättelse över sin 
granskning. 
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§ 19. VALBEREDNING 
Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter, revisor 
och revisorssuppleant enligt dessa stadgar.  

Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas 
kallelsen till årsstämman. 

§ 20. STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan göras vid ordinarie årsstämma och då kräver det att 
minst två tredjedelar av de röstberättigade vid stämman biträder förslaget om 
ändring. 

§ 21. UPPLÖSNING 
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, 
varav ett skall vara ordinarie årsstämma, och att förslaget vid den sista stämman 
biträds av minst två tredjedelar av de röstberättigade vid stämman. Vid det senare 
tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens medel. 

§ 22. IKRAFTTRÄDANDE 
Dessa stadgar ersätter stadgar från 2019 och träder i kraft fr o m 2020-04-01.  
 


	§ 1. NAMN
	§ 2. ÄNDAMÅL
	§ 3. ORGANISATION
	§ 4. MEDLEMMAR
	§ 5. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
	§ 6. UTTRÄDE
	§ 7. UTESLUTNING
	§ 8. STYRELSE
	§ 9. SÄTE
	§ 10. VERKSAMHETSÅR
	§ 11. FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA
	§ 12. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
	§ 13. EXTRA STÄMMA
	§ 14. STYRELSENS UPPGIFTER
	§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN
	§ 16. STYRELSEARVODE
	§ 17. BESLUTSMÄSSIGHET
	§ 18. REVISION
	§ 19. VALBEREDNING
	§ 20. STADGEÄNDRING
	§ 21. UPPLÖSNING
	§ 22. IKRAFTTRÄDANDE

