Kommunalförbundet ITSAM
(Revisionen av förbundsordning och tillhörande Reglemente träder i kraft 2012-07-01)

Reglemente för direktionen
Utöver vad kommunallagen (1991:900) stadgar samt vad som förskrivs i förbundsordning, antagen av medlemskommunernas kommunfullmäktige, skall följande gälla för direktionen.
§ 1. Sammanträden.
Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen beslutar eller när ordföranden anser det behövligt.
Det är önskvärt att sammanträden kan förläggas till envar av medlemmarna.
Direktionen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om direktionen inte är fulltalig, ska de
som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet direktionsledamöter. Ordförande har utslagsröst.
§ 2. Jäv.
Ledamot och/eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv, får åter tjänstgöra sedan ärendet i vilket
jäv förelåg, handlagts.
§ 3. Inkallande av ersättare.
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra skall snarast meddela detta till direktionens kansli för inkallande av ersättare.
§ 4. Ersättarnas tjänstgöring.
Om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra skall ersättaren inkallas. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet och yttra sig. Ersättare har inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. För ersättare utgår ersättning
efter samma grunder som för ledamot.
Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har alltid rätt att tjänstgöra, även om ersättare trätt i ledamotens ställe. Om ersättaren påbörjat ärende, skall denne ha rätt att tjänstgöra tills ärendet avslutats.
Ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde före annan ersättare, även om turordningen därmed rubbas.
§ 5. Ersättare för ordförande.
Om varken ordförande eller vice ordförande kan tjänstgöra skall den ledamot som har tjänstgjort längst i direktionen
fullgöra ordförandens uppgifter. Vid lika tjänstgöringstid fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden för längre tid är förhindrad att fullgöra sina uppgifter, får direktionen utse annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter.
§ 6. Kallelse.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utsänds. Kallelse skall vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet samt åtföljas av föredragningslista och de handlingar ordföranden anser behövliga. Kallelse bör vara ledamot
och ersättare tillhanda senast 8 dagar före sammanträdet. Kallelse skall samtidigt sändas till respektive medlemskommun.
§ 7. Justering.
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av direktionen.
§ 8. Delgivning.
Delgivning sker med ordföranden eller tjänsteman som direktionen bestämmer.
§ 9. Undertecknande av handlingar.
Handlingar som beslutas av direktionen undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den tjänsteman direktionen bestämmer.
§ 10. Delegation.
Förbundets delegationsordning fastställs av direktionen i särskilt dokument.

