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STADGAR för Stiftelsen för Internetinfrastruktur
§ 1.
1.1

Stiftelsens namn är Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

1.2

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 2.

Stiftelsens ändamål är att främja god stabilitet i infrastrukturen för Internet i
Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och
telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet. Stiftelsen skall härvid
prioritera områden som ökar effektiviteten i infrastrukturen för elektronisk
datakommunikation. Stiftelsen skall bl.a. sprida information om forsknings- och
utvecklingsarbete, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt samt
genomföra kvalificerade utredningar. Stiftelsen skall särskilt främja utvecklingen av
hanteringen av domännamn under toppdomänen ”.se” och andra nationella
domäner avseende Sverige.

§ 3.

För tillgodoseende av stiftelsens ändamål får stiftelsen äga dotterbolag.

§ 4.

Om stiftelsen förvärvar rätten att hantera registrering och förvaltning av samtliga
domännamn under toppdomänen ”.se” och andra nationella domäner avseende
Sverige, äger stiftelsen rätt att besluta om att överlåta eller upplåta denna rätt till
annan organisation vars verksamhet är förenlig med stiftelsens ändamål. Beslut
enligt denna paragraf måste fattas med 3/4 majoritet.

§ 5.
5.1

Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse som skall bestå av åtta (8)
ordinarie ledamöter.

5.2

Styrelseledamöter utses framledes enligt följande; två (2) ledamöter utses av The
Swedish Chapter of the Internet Society (ISOC-SE), en (1) ledamot av Svenskt
Näringsliv, en (1) ledamot av Svenska Bankföreningen, en (1) ledamot av Svensk
Handel, en (1) ledamot av Sveriges Konsumenter, och en (1) ordinarie
styrelseledamot samt dess suppleant av Swedish Operators Forum (SOF). En (1)
ledamot skall utses av styrelsens övriga ledamöter, varvid skall utses en person som
kan väntas representera ett användarintresse.

5.3

Styrelsens ordförande utgörs alltid av ordinarie ledamot av styrelsen som utsetts av
ISOC-SE.

5.4

Mandattiden för styrelseledamot skall vara två (2) år, förutom för ledamot utsedd
av SOF vilken utses för ett (1) år. Ledamot kan omväljas sedan hans mandattid
utgått. Styrelsen äger rätt att utse sekreterare åt stiftelsen.
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5.5

Avgår ledamot i förtid äger den som utsett honom rätt att utse ny ledamot i den
avgångne ledamotens ställe.

§ 6.

Personlig suppleant för styrelseledamot utsedd av SOF skall utses och för övriga
ordinarie ledamöter kan suppleant utses. Suppleant väljes på samma sätt och på
samma tid som ordinarie ledamot.

§ 7.

Om inte annat föreskrivs i dessa stadgar är styrelsen beslutsför om mer än hälften
av ledamöterna är närvarande. För giltigt beslut krävs antingen att mer än hälften
av det totala antalet ledamöter är eniga eller vid lika röstetal den mening
ordföranden biträder. Vid förfall för ledamot skall suppleant inträda.

§ 8.
8.1

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denne,
av vice ordföranden. Till sammanträde skall suppleant kallas.

8.2

Om styrelseledamot hos ordföranden påkallar styrelsesammanträde, skall sådant
äga rum snarast möjligt.

8.3

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år.

§ 9.
9.1

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen därtill utser.

9.2

Styrelsen äger rätt att utse ombud att söka, kära och svara å stiftelsens vägnar samt i
övrigt föra stiftelsens talan.

§ 10.
10.1

Det skall åligga styrelsen att handhava stiftelsens förvaltning och räkenskaper.

10.2

Styrelsen skall årligen fyra månader efter räkenskapsårets utgång över förvaltningen
avgiva årsredovisning efter vad som följer av 3 kap stiftelselagen.

10.3

Kalenderår skall vara räkenskapsår.

§ 11.
11.1

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en
revisor.
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11.2

Revisorn jämte en suppleant för denne utses för en tid av två (2) år varje gång av
styrelsen. Revisor skall vara auktoriserad eller godkänd.

§ 12.

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av stiftelsens styrelse. För giltigt
beslut fordras att samtliga styrelseledamöter bifaller beslutet, samt att ändringen
godkännes av stiftelsens revisor. Ändring av § 2, § 3, § 4, § 5 stycke 1 och 2 eller av
denna paragraf må icke ske utan Kammarkollegiets godkännande.
_______________________________

Dessa stadgar antogs i augusti 1997 och ändrades i juni 2002 och i mars 2011.

