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Stadgar för Eniac:s användarförening
§1
Föreningens ändamål är att verka för förbättringar av gemensamma datarutiner och utgöra en
kontaktyta för användarna.
§2
Föreningen verkar för sitt ändamål genom
att i samråd med Eniac diskutera förslag till ändringar av de olika delprogrammen.
att bevaka medlemmarnas intressen gentemot Eniac AB.
§3
Medlem av föreningen kan organisation bli, som av Eniac räknas som huvudman för varje
datainstallation. Styrelsen antager medlemmar.
§4
Årsavgift erläggs med belopp som fastställs av årsmötet.
§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju (7) ledamöter, varav en
ordförande, valda av ordinarie årsmöte för tiden intill nästa årsmöte. De sju (7) ledamöterna bör
väljas så att såväl små som stora förvaltningar, liksom olika funktionsinriktningar blir
representerade.
Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Av
ledamöterna skall ordförande och tre ledamöter väljas för två år vid samma årsmöte och övriga
ledamöter väljas för två år vid därefter kommande årsmöte.
Två revisorer och en revisorssuppleant utses för en tid av ett år. Årligen utses även en
valberedning bestående av tre personer.
§6
Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 ledamöter är närvarande.
§7
Vid styrelsemöte utgår reseersättning för närvarande styrelseledamot. Vid årsmöte i samband
med Eniacs användardagar svarar användarföreningen för styrelsens resekostnader,
deltagaravgifter samt eventuella övernattningskostnader. Traktamente utgår ej.
§8
Styrelsens förvaltning och räkenskaper avslutas den 30 september.
§9
Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen på plats och tid som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte
hålls då styrelsen så beslutar eller då minst 25 % av föreningens medlemmar begär årsmöte för
visst angivet ärende.
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§ 10
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
3
Frågan om mötets behöriga utlysande
4
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år.
5
Revisionsberättelse
6
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7
Behandling av från styrelsen överlämnade propositioner
8
Behandling av inkomna motioner
9
Fastställande av årsavgift
10 Val av ledamöter i styrelsen (jfr § 5)
11 Val av två revisorer och en ersättare
12 Val av valberedning
§ 11
Kallelse och styrelsens propositioner till årsmötet skall utgå senast två månader innan årsmötet
och samtidigt läggas på Eniacs hemsida.
Övriga handlingar till årsmötet skall vara utlagda på samma hemsida senast 14 dagar före
årsmötet.
§ 12
Motion skall inges till styrelsen senast en månad före ordinarie årsmöte. Styrelsen skall avge
yttrande över inkomna motioner.
§ 13
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Val sker öppet om
inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal skiljer lotten vid val, vid andra frågor har
tjänstgörande ordföranden utslagsröst.
§ 14
För stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av vid årsmöte avgivna röster biträder förslaget.
§ 15
Fråga om föreningens upplösning skall behandlas av två på varandra följande ordinarie årsmöten,
samt vid varje årsmöte biträdas av två tredjedelar av de röstande.
§ 16
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar delas lika mellan medlemmarna.

