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STADGAR 

SESAM SVERIGE 

 

§1 Namn 

Nätverkets namn är SESAM SVERIGE och är en undergrupp till föreningen SESAM i Danmark. 
Nätverket har sitt säte i Lund. 

 

§2 Syfte 

• SESAM Sverige skall vara ett bransch oberoende nätverk. 

• SESAM Sverige skall ordna sammankomster och vara ett kunskapscenter och nätverk för 

erfarenhetsutbyte med primärt fokus på  industriell automation. 

• SESAM Sverige skall bygga på gemensamt arbete. 

• SESAM Sverige skall söka och belysa trender, problemställningar och teknik som används  inom 

industriell automation   

Syftet uppnås genom: 

o Kontakter inom nätverket 

o Medlemsmöten 

o Svensk websida www.sesamsverige.se 

o Seminarier 

o Arbetsgruppsmøten 

o Internationellt samarbete (länk till SESAM i Danmark) 

 

§3 Medlemmar 

Alla med intresse för industriell automation, exempelvis systemintegration av  industriell utrustning till 
kompletta system. 
Typiska profiler för medlemmar är: slutanvändare, leverantörer, rådgivare, konsulter, 
branschorganisationer, institut och högskolor. 
Endast juridiska personer kan bli medlemmar. 
Medlemsskap ingås genom ansøkan och betalning av medlemsavgift.  
Uppsägning av medlemsskap ska ske skriftligt, senast 3 månader före utträdesdatum. 

 

§4 Ekonomi 

Medlemsavgiften och avgifter ifrån seminarier och temadagar skall bekosta driften av SESAM Sverige. 
Øvriga inkomster kan bestå av annonsintækter samt frivilliga bidrag æmnade før att lösa specifika uppgifter 
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I driften ingår  sekretariatsfunktioner, hemsida, SESAM-News, information om  möten, spridning av 
relevanta nyheter, information och kommunikation till medlemmar.. . 
 
Föreningens räkenskapsår löper från 1 September-31 Augusti följande år. 

§5 Styrelse 

Föreningen SESAM Sverige leds av en styrelse med sju (7) ledamöter och två eler fler suppleanter. Styrelsen 

væljs vid årsstämman. SESAM Sverige skall stræva efter att ha en styrelse med jæmn førdelning mellan  

slutanvändare, leverantörer, samt  oberoende aktører 

De sju (7) ledamöterna väljs för en period på två år och ersætts med tre eller fyra personer varje år. Under 

första mandat tiden så sker detta genom lottning mellan valda personer för att komma i fas. Tidigast två år 

efter SESAM Sveriges  bildande kan omval ske. 

Endast ledamøterna har røstrætt i styrelsen.  
Styrelsen kan anvænda sig av adjungerande styrelsemedlemmar før att få in kompletternade kompetens.  
 
Styrelsen väljer ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen kan dessutom utse sekreterare samt  
övriga funktionärer. 
Styrelsen är beslutsmæssig då minst fyra av dess medlemmar är närvarande.  
I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Föreningen tecknas enskilt av ordföranden eller gemensamt av kassören och annan ordinare 
styrelsmedlem. 

 

§6 Årsmöte skall hållas en gång per år 

Årsstämman är SESAM högsta instansoch hålls efter räkenskapsåret i samband med en ordinarie möte. 
Anmälan kommer att ske skriftligen till varje medlem minst 14 dagar i förväg inkl. räkenskaper. Medlemmar 
har rätt att framlägga motioner till årstämman. 
Dagordningen ska innehålla följande:  
 

1. Val av ordförande  
2. Ordföranden  rapportera om SESAM: s verksamhet under det gångna året  
3. Kassör  presentera styrelsen föreslagit bokföringsprinciper, som skall granskas av två revisorer, för 

godkännande  
4. Val av styrelseledamöter  
5. Val av två suppleanter 
6. Behandling av inkomna motioner. 

7.  Övrigt  

 

§7 Nätverkets upphörande 

Nätverkets upplöses om mer än tre fjärdedelar (3/4) av föreningens röster avgivits för att så skall ske. För 

att föreningen skall kunna upphöra så måste detta ske på ett möte där skriftligen varje medlem kunna ta 

del av detta minst 14 dagar i förväg.  
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Möten med ett otillräckligt antal medlemmar om föreningens upplösning så kan frågan avgöras med enkel 

majoritet på årsmötet, oavsett antalet närvarande medlemmar.  

Vid upplösning av föreningen så skall vid detta tillfälle dess medel användas i enlighet med föreningens 

syfte. 

I händelse av att SESAM är upplöst kan individuella erfarenhetsgrupper fortsätta arbeta. 

 

 

 


