VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN AF EKSAMINEREDE
IT-SIKKERHEDSLEDERE
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er FORENINGEN AF EKSAMINEREDE IT-SIKKERHEDSLEDERE.
Dens hjemsted er København.
Som binavn/forkortelse anvendes ESL® eller ESL-Foreningen®
§ 2. Formål
Foreningens formål er:


at samle eksaminerede it-sikkerhedsledere for at fremme og vedligeholde kendskab og viden til
informationssikkerhed og til ledelse af informationssikkerhedsarbejdet gennem forskellige aktiviteter som
uddannelse, foredrag, studiekredse m.v.



at drive, vedligeholde og udbygge ESL uddannelsen® eventuelt i samarbejde med kvalificerede
kursusudbydere



at sikre at det faglige indhold på uddannelsen til stadighed følger de krav der stilles til en leder af
informationssikkerhed,



at gennemføre eksamination af deltagere på ESL uddannelsen®.



at tilføre medlemmerne størst mulig viden om Informationssikkerhed i samarbejde med andre relevante
foreninger og institutioner



at samarbejde med andre foreninger og institutioner

Foreningen vil fremme disse formål ved at styrke og udbygge den etablerede ESL-uddannelse®
§ 3. Medlemmer
Foreningens medlemmer:


Som ordinært medlem kan optages enhver, der har gennemgået uddannelsen og opnået retten til at kalde
sig Eksamineret IT-Sikkerhedsleder®.



Som passivt medlem kan optages personer, der gennemgår eller har gennemgået uddannelsen.



Passive medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.



Foreningens bestyrelse fastsætter nærmere regler for optagelse, udmeldelse, ekskludering og kontrol af
medlemskaberne.

§ 4. Kontingent og regnskabsår
Kontingentet for de enkelte medlemskategorier fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet forfalder umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afholdelse og betales for
indeværende regnskabsår.
I tilfælde af for sent betalt kontingent kan bestyrelsen fastsætte et gebyr til dækning af de faktiske
omkostninger.
Der udarbejdes et selvstændigt regnskab for ESL-uddannelsen®.
Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 5. Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen vælger formand, bestyrelse og revisor, godkender regnskab, budget, fastsætter
kontingent og godkender vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer på en
generalforsamling stemmer for ændringen.
Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter og fastsætter foreningens forretningsgange.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens samarbejde med andre foreninger og lignende. Bestyrelsen udpeger
en eller flere repræsentanter til at deltage i interne og eksterne udvalg samt komitéer.
Bestyrelsen har ansvaret for at drive ESL-uddannelsen® evt. i samarbejde med kvalificerede
samarbejdspartnere, og udpeger en eller flere repræsentanter dertil. Dog skal Økonomiudvalget mindst bestå
af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Formand eller næstformand skal være
den ene af de tilstedeværende.
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved
stemmelighed, er formandens subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Bestyrelsen sikrer at foreningen ikke har flere midler stående i et pengeinstitut end bankgarantien dækker.
§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen skal publiceres på foreningens hjemmeside og ved elektronisk post til hvert medlem med mindst 3
ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå:
1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3.

Fremlæggelse af regnskab, kontingent og budget til godkendelse

4.

Behandling af fremsendte forslag

5.

Valg af formand, bestyrelse, revisor samt revisorsuppleant

6.

Eventuelt

a.

Beretning fra ESL-uddannelses-udvalget

Af dagsordenen skal det fremgå, hvem bestyrelsen foreslår som formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor
og revisorsuppleant samt forslag om kontingentets størrelse.
Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen eller til kandidater, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af
medlemmerne skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der
ønskes behandlet.
Dagsordenen ved en ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
1.

Valg af dirigent

2.

Punktet/punkterne

3.

Eventuelt

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst
2 ugers og højest 4 ugers varsel.
§ 7. Valg
Bestyrelsen består af min. 3 og max. 9 medlemmer inklusiv formand.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
En tredjedel af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en kasserer, en Formand for udvalget for ESLuddannelsen® samt øvrige udvalg.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i perioden mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen konstituere et
nyt medlem, der skal på valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 8. Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen.
Ekstraordinære disponeringer, dvs. disponeringer der ikke er budgetteret, foretages af bestyrelsen. De
daglige betalinger håndteres af kassereren fra foreningens konto. Ved kassererens fravær kan
Økonomiudvalget varetage kassererens funktioner.
§ 9. Foreningens opløsning eller sammenslutning med andre foreninger
Foreningen kan opløses eller sammensluttes med andre foreninger ifølge to på hinanden følgende
generalforsamlinger- med mindst 14 dages mellemrum - hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Foreningen er stiftet den 18. december 1989.
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingerne den:
03. mar. 2015
06. mar. 2012
09. mar. 2010
16. maj 2002
27. maj 1993
18. dec. 1989

