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Stadgar för Svenska Institutet
§

Ändamål

1

Svenska Institutet för Systemutveckling
(SISU) har
som mål att i nära samarbete med universitet,
tekniska högskolor, andra vetenskapliga
institutioner
samt det
svenska
näringslivet
och
den
offentliga
förvaltningen
bedriva
forskning
och
utveckling inom informationssystem-området,
följa
utvecklingen såväl nationellt som internationellt
inom detta område samt främja utbytet av forskningsresultat,
kunskap och erfarenheter
med det
svenska näringslivet och den offentliga
förvaltningen.
§

Styrelsen

fcr Systemutveckling
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Institutets angelägenheter handhas aven
styrelse,
som består
av 7 ledamöter
och 2 suppleanter.
Styrelsen för teknisk utveckling (STU) förordnar 3
ledamöter
och l suppleant.
4 ledamöter
och l
suppleant utses av Intressentföreningen
för Svensk
Informationssystemutveckling
(ISVI) , nedan kallad
föreningen. Styrelsen utser inom sig ordförande.
Styrelsens ledamöter utses för en tid av högst tre
år.
§ 3

Styrelsens
uppgifter

Styrelsen har till uppgift
av det rampromelIan staten,

att

ansvara
fcr genomförande
gram, som överenskommits
föreningen och institutet,

att

på grundval av detta ramprogram fastställa
en programbudget för varje budgetår;

att

faststRIla allmänna villkor för uppdragsverksamheten vid institutet,

att

senast under juni månad för påföljande
budgetår fastställa budget för institutets
verksamhet och ovan nämnda programbudget
för den mellan
staten
och
föreningen
avtalade
forskningsverksamheten
samt
överlämna budgeten till STU och föreningen
för kännedom,

att

årligen före utgången av september månad
till STU och föreningen avge redogörelse
för institutets
verksamhet
under
sistförflutna budgetår, innefattande ekonomisk

redogörelse

samt

resultQten

QV

projekt, som omfattas av den mellan

sådana
staten
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och föreningen
avtalade
forskningsverksamheten och avslutats under ifrågavarande
budgetår;
att

utse verkställande
tet;

direktör

för institu-

att

fastställa löne- och anställningsvillkor
för
verkställande
direktör
och
övrig
personal;

att

utfärda
arbetsordning
och
de
övriga
föreskrifter som erfordras vid sidan av
vad som framgår av dessa stadgar.

Styrelsen må hos regeringen föreslå att vid institutet anställd verkställande direktör och professorskompetent
forskningsledare,
vilken
icke
är
professor, skall tilldelas professors titel.
§

Styrelsesammanträde
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Styrelsen
sammanträder på ordförandens kallelse så
ofta arbetet kräver eller då minst tre ledamöter så
påfordrar. Styrelsen är besluts för då vid sammanträdet minst fyra ledamöter är närvarande. Såsom
styrelsens beslut gäller den mening om vilken de
flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal
den mening som biträds av ordföranden.
Styrelsen äger inoID sig tillsätta arbetsutskott
samt bestämrna dess uppgifter och befogenheter
i
särskild arbetsordning.
Protokoll skall föras över styrelsens och arbetsutskottets sammanträden.
§ 5

Verkställande
direktör

Verkställande direktören leder institutets arbete.
Han är föredragande inför styrelsen och verkställer
dess beslut.
§

Forskning
och utveckling
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Institutet bör följa sådant FoU-arbete som bedrivs
utom institutet på områden av intresse för dess
verksamheter. Institutet äger härvid åtaga sig
samarbete med näringsliv och institutioner
samt
deltaga i forskningskoIDITlitteer.
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§

Förvaltning
av resultat
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Institutet äger att för sitt ändamål genom beslut i
styrelsen tillvarataga, förvalta, upplåta och överlåta rätt till samtliga resultat som kommer fram i
institutets verksamhet oavsett om dessa är immateriellt skyddbara eller ej.
Nyttjanderätt,
så kallad enkel licens, till resultat,
över vilken
institutet
förfogar,
skall
i
första hand erbjudas företag som stöder verksamheten vid institutet.
§

Undervisning

Befattningshavare
vid institutet äger
efter hemställan
från universitet eller
teknisk högskola
rätt att medverka i dess utbildning då detta enligt
verkställande
direktören
kan ske utan hinder för
institutets verksamhet.
§

Högre utbidlning
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Studerande vid teknisk högskola eller universitet
som medgivits att utföra examensarbete i ämne inom
institutets verksamhetsområde
samt civilingenjörer
eller annan akademiker, vilka bedriver studier för
avläggande av licentiat- eller doktorsexamen,
bör
beredas tillfälle
att utföra erforderliga
forskningsarbeten vid institutet. Styrelsen avgör i vad
mån kostnaderna
för sådant arbete skall bestridas
av institutet.
§

Bokslut
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Bokslut för institutets verksamhet skall för varje
budgetår
föreligga
avslutade
före utgången
av
påföljande augusti månad.
§ 11

Revision

Styrelsens och verkställande
direktörens
förval tning granskas av två revisorer, av vilka den ena
utses av STU och den andra av ISVI. Den senare
skall vara auktoriserad. Revisionsberättelser
skall
före oktober månads utgång inges till STU och föreningen.

4

§ 12

Verksamhetens upphörande

Skulle institutet
upphöra med sin verksamhet
skall
dess tillgångar,
i den mån de icke enligt donations
föreskrifter
skall disponeras
på annat sätt, överlämnas
till
STU,
som har
att
använda
dem
för
likartade ändamål.

§

Stadgeändring
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Ändringar
av dessa stadgar föreslås av
styCelsen
efter
hörande
av
föreningen
och STU. Ändringar
fastställs
av regeringen.

