Årsmöte 2019 – Sveriges Ingenjörer Distrikt Örebro
Torsdagen den 6 februari 2020, 17:00 till 19:30. Conventum Konferens, Örebro.
Förslag till dagordning
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Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer
a) ordförande b) sekreterare c) två justeringsmän tillika rösträknare
Mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordningen
Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2019
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Verksamhetsplan och budget för 2020
Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter
Val av valberedningsledamöter
Ärenden som väckts av styrelsen och medlemmar
Övriga frågor
Mötets avslutande

Stadgar för
Sveriges Ingenjörer Örebro
Baserat på förbundsstyrelsens instruktion

Extra årsmöte hålls om styrelsen beslutar och senast femtio (50 ) dagar efter det att minst
150 medlemmar skriftligen begär. (juli eller december räknas ej)
Vid extra årsmöte skall följande ärenden behandlas
·

Sveriges Ingenjörer Örebro sköter förbundets regionala verksamhet i länet.
Ändamål
·
tillvarata förbundets och medlemmarnas intressen i distriktet
·
stärka medlemmarnas yrkesidentitet och utbildningsidentitet
·
vara ett forum för erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningar och medlemmar
·
rekrytera medlemmar till Sveriges Ingenjörer
·
stödja bildandet av nya lokalavdelningar och nätverk i distriktet
·
samverka med universitet och högskolor i distriktet
·
samverka med andra ingenjörssammanslutningar i distriktet.

ärenden som väckts av styrelsen och medlem.

Varje medlem har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid årsmöte.
Vid omröstning har endast de närvarande medlemmarna rösträtt. Vid lika röstetal gäller
den mening som mötesordföranden biträder men vid val avgöras genom lottning.
Vid årsmöte skall protokoll föras. Kopia skickas till förbundsstyrelsen
Styrelse
Styrelsen leder distriktets verksamhet och består av ordförande, sekreterare och kassör
samt 2- 8 ledamöter. I styrelsen bör eftersträvas att få med studerande, yrkesverksamma
från privatlivet och offentlig sektor, pensionärer samt representant/er för
Universitet/Högskola.

Distrikts ansvar och befogenheter
Enligt förbundets stadgar, artikel 122, 511, 522 handhas förbundets regionala
verksamhet av distrikten som ska tillvarata distriktets medlemmars intressen. Förbundets
lokala verksamhet sköts av lokalavdelningar och kontaktpersoner.

Ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte på 1 eller 2 år efter förslag från valberedningen

Medlemskap
Medlem i distriktet är varje medlem i förbundet som är bosatt i distriktet.
Varje medlem i förbundet som arbetar, studerar eller av annan anledning befinner sig i
distriktet har rätt att delta i dess verksamhet.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande, bland
dem ordföranden eller sekreterare/kassör. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder som beslut.

Finansiering av distriktets verksamhet
Distriktets verksamhet finansieras genom anslag från förbundsstyrelsen inom ramen för
förbundets verksamhetsbudget.
Årsmöte
Årsmötet, som hålls en gång per år, är distriktets högsta beslutande organ.
Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte senast fjorton (14) dagar före mötet.
I kallelsen som på lämpligt sätt görs tillgänglig för medlemmarna skall om möjligt anges
valberedningens förslag och de ärenden som i huvudsak skall behandlas.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas
·
Mötets stadgeenliga utlysande och val av mötesfunktionärer
a) ordförande b) sekreterare c) två justeringsmän tillika rösträknare.
·
styrelsens årsredovisning avseende närmast föregående verksamhetsår,
·
frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
·
verksamhetsplan och verksamhetsbudget för närmast följande verksamhetsår,
·
ärenden som väckts av styrelsen och medlemmar.
·
val av styrelseledamöter, valberedningsledamöter, vid behov revisorer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av
ledamöterna begär det.

Styrelsen skall
·
bereda årsmötets ärenden och genomföra dess beslut
·
varje år senast den 31 januari avge årsredovisning för det närmast föregående
verksamhetsår.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
Valberedning och revisorer
Ordinarie årsmöte väljer sammankallande för valberedning och vid behov revisorer för
tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.
Verksamhetsår
Distriktets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår (januari-december).
Tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av dessa stadgar skall överlämnas till
förbundsstyrelsen för beslut om de ej kan avgöras med 2/3 majoritet på Årsmötet.

