
Kallelse till årsmöte 2013 och årsmötesseminarium 
Svenska Föreningen för IT och Juridik (ADBJ)  

Tisdagen den 9 april 2013 kl. 17.30 hos Sveriges Kommuner och Landsting, 
Hornsgatan 20, Lokal Torget 

  
Dagordning för årsmötet 
1.    Mötet öppnas 
2.    Fråga om mötet stadgeenligt utlysts 
3.    Val av mötesordförande 
4.    Val av mötessekreterare 
5.    Val av två personer för att justera protokollet 
6.    Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar 
7.    Revisionsberättelsen 
8.    Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
9.    Förslag till stadgeändring 
10.  Arbetsplan för verksamhetsåret 2013 
11.  Forskningsstödjande insatser 
12.  Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2013 
13.  Val av styrelse 
14.  Val av två revisorer 
15.  Val av tre personer till valberedningen 
16.  Eventuella arvoden 
17.  Övriga ärenden 
18.  Årsmötesseminarium: Mänskliga rättigheter på internet – Sveriges 
ledande roll 
19.  Mötet avslutas 
  
Bilagor: Verksamhetsberättelse, bokslut 2012, budget 2013, valberedningens 
förslag och förslag till stadgeändring. 
  
Välkomna! 
Styrelsen för ADBJ – Svenska Föreningen för IT och Juridik 
  
Anmälan senast 2013-04-02 till kansliet:: kansliet@adbj.se 
!



 

Förslag till stadgeändring på föreningsstämman 2013-04-09 

 

§ 4 Föreningsstämman 

Nuvarande lydelse  

Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga 
medlemmar. 

Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året före den 15 april 
(årsmöte). Kallelse jämte årsräkenskaper skall sändas ut senast fyra veckor i 
förväg. 

Extraordinärt möte skall hållas då styrelsen så beslutar. Sådant möte skall av 
styrelsen snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär 
det. Kallelse till extraordinärt möte skall vara medlemmarna till handa 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. Stämman 
väljer mötesordförande och mötessekreterare samt två personer att justera 
mötesprotokollet. 

 
föreslagen ändring   
Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga 
medlemmar. 

Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året senast den 15 april 
(årsmöte). Kallelse, med angivande av vilka ärenden som ska behandlas, skall 
sändas ut senast fyra veckor i förväg. Årsräkenskaper och beslutshandlingar skall 
hållas tillgängliga på föreningens webbplats senast två veckor i förväg. 

Extraordinärt möte skall hållas då styrelsen så beslutar. Sådant möte skall av 
styrelsen snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär 
det. Kallelse till extraordinärt möte skall vara medlemmarna till handa 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. Stämman 
väljer mötesordförande och mötessekreterare samt två personer att justera 
mötesprotokollet.  


