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Stadgar för
IVAs Näringslivsråd
§ 1 – ÄNDAMÅL
IVAs Näringslivsråd (”Rådet”) har till upp
gift att stärka förbindelserna mellan aka
demien och näringslivet samt att stödja
akademien, särskilt i dess verksamhet för
att främja den ingenjörsvetenskapliga och
ekonomiska forskningen och utveckling
en samt utnyttjandet därav i näringslivet.
För akademien gäller särskilda av reger
ingen fastställda stadgar.

som ledamot av akademiens presidium
och akademikollegium,
• att till akademien framföra initiativ och
förslag i principiellt betydelsefulla frågor
avseende den ingenjörsvetenskapliga
eller ekonomiska forskningens
främjande och bedrivande samt
dessas nyttiggörande inom näringslivet
och samhället i stort,
• att på begäran till akademien yttra
sig i dylika frågor,

§ 2 – MEDLEMSKAP
Till medlem av Rådet kan antas företag,
myndighet eller organisation som vill en
gagera sig i IVAs arbete. Medlem godkänns
av Rådets styrelse och IVAs verkställande
direktör i förening. Medlem nominerar
representanter i ledande ställning som före
träder medlemmen i Rådets arbete. Med
lem, som önskar utträda ur Rådet, skall an
mäla detta senast vid årsmöte (se § 6) före
det år utträde önskas.

• att vid förfrågan från akademien
nominera representanter till olika organ/
grupperingar inom akademien.

§ 4 – BIDRAG TILL AKADEMIEN

§ 3 – SAMVERKAN MED AKADEMIEN

Rådets medlemmar lämnar årligen ett bi
drag till akademiens verksamhet i enlighet
med beslut vid föregående årsmöte (se §
6). Förvaltning, bokföring och revision av
de sålunda influtna medlen ombesörjs av
akademien enligt för akademien gällande
stadgar.

Rådet skall upprätthålla fortlöpande kontakt
med akademien. I Rådets uppgifter ingår

§ 5 – ORDFÖRANDE OCH STYRELSE

• att genom sin ordförande, på sätt som
föreskrivs i akademiens stadgar, delta

Rådet utser bland medlemsrepresentan
terna ordförande. Rådet väljer vidare

bland medlemsrepresentanterna minst
sex ledamöter att tillsammans med ord
föranden utgöra Rådets styrelse. Denna
skall förbereda inom Rådet uppkomman
de eller till Rådet hänskjutna frågor samt
å Rådets vägnar avge yttrande i löpande
ärenden eller i frågor av brådskande natur.
Styrelsen utser inom sig minst en vice ord
förande.
Styrelsetillsättningen ska beredas av en
valberedning bestående av minst tre per
soner, varav en utses till ordförande. Val
beredningen utses vid årsmötet och högst
två i valberedningen kan samtidigt ingå i
rådets styrelse.

§ 6 – MÖTEN
a) Rådet kallas av ordföranden till årsmöte
under hösten. I övrigt inbjudes under året
till ett antal möten och seminarier. Vid års
mötet skall bland annat följande ärenden
förekomma:

Vid omröstning gäller enkel majoritet. En
medlem har en (1) röst. Vid lika röstetal är
ordförandens röst utslagsgivande utom vid
val av ordförande eller styrelseledamot, då
lotten avgör.
b) Kallelse till årsmöte utsänds minst tre
veckor före mötet. I beslut deltar en när
varande representant per medlem. Med
lem kan även delta i beslut genom skriftligt/
elektroniskt insänd röstsedel.
c) Till Rådets och styrelsens sammanträden
kallas akademiens presidium med rätt att
delta i överläggningarna men ej i besluten.
Ordföranden må även till sammanträde
kalla annan person, vars närvaro ordföran
den anser vara av värde för förhandling
arna. Akademiens verkställande direktör
skall vara föredragande i de ärenden, där
detta påkallas av Rådets ordförande.

§ 7 – MEDLEMSFÖRMÅNER

• I förekommande fall, val för en
treårsperiod av ordförande och
det antal ledamöter av styrelsen
som årsmötet bestämmer. Om
inte särskilda skäl föreligger skall
ordförande, och vice ordförande ej
omväljas efter periodens utgång.

Medlem har möjlighet att kostnadsfritt er
hålla ett exemplar av akademiens publi
kationer, rapporter och övriga trycksaker,
meddelanden om av akademien anordna
de konferenser och föredrag samt informa
tion om akademiens övriga verksamhet.

• I förekommande fall, val för en
treårsperiod av valberedning
(ordförande och två ledamöter).

§ 8 – STADGEÄNDRING

• Redogörelse för planerad verksamhet
under följande kalenderår.
• Fastställande av bidragsbeloppets
storlek för följande kalenderår.

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut
med två tredjedels majoritet på årsmötet.
Ändring skall för att vinna giltighet faststäl
las av akademien.

IVAs Näringslivsråd
Stadgar 2021
Näringslivsråds första stadgar fastställdes av akademien
den 17 februari 1950. Ändringar har därefter skett:
Den 25 november 1971
Den 27 februari 1975
Den 17 maj 1977
Den 10 maj 1978
Den 18 oktober 1989
Den 29 maj 2002
Den 23 mars 2011
Den 11 mars 2021
Den 20 november 1995 ändrades Rådets namn från
Ingenjörsvetenskapsakademiens Industriella Råd till IVAs
Näringslivsråd.

