
STADGAR FÖR SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER 

 

 NAMN OCH ÄNDAMÅL § 1. 

Den ideella föreningen Sundsvalls Radioamatörer( SRA ) är en partipolitisk obunden 

sammanslutning av personer/föreningar som är intresserade av amatörradio, kommunikation,  

radiotrafik och teknik. Klubbens ändamål är att underlätta för sina medlemmar att utöva sin 

hobby, samt verka för samarbete med samhällets institutioner, personer och föreningar, 

nationella som internationella. 

 

 MEDLEMSSKAP  § 2. 

Medlemskap kan fås av varje person/förening som vill följa klubbens stadgar och verka för att 

i god kamratanda, tjäna klubbens ändamål. Styrelsen kan utse person/personer som på ett 

utomordentligt sätt tjänat föreningen och/eller dess ändamål, till hedersmedlem. 

  

ÅRSAVGIFT  § 3. 

Varje medlem betalar årsavgift vars storlek fastställs av årsmötet. Hedersmedlem 

betalar inte årsavgift. 

 

   INFORMATIONSORGAN § 4. 

Klubbens informationsorgan är webbsidan och/eller klubbtidningen QRX. Webbmaster och 

redaktör utses av styrelsen. 

 

   STYRELSEMÖTE  § 5. 

Protokollfört styrelsemöte hålls lämpligen varannan månad eller när styrelsen så påfordrar. 

Kallelse till styrelsemöte, med dagordning, sker via mail.  

 

   ÅRSMÖTE  § 6. 

mom 6:1 

 

SRA:s högsta beslutande organ är årsmötet, vars tidpunkt bestäms av styrelsen, dock senast 

före mars månads utgång. Årsmötet får endast besluta i frågor som upptagits i kallelsen. 

Beträffande extra årsmöte se § 10. 

 

mom 6:2 

Kallelse till årsmötet skall annonseras på webbsidan och/eller annonseras i QRX och/eller 

utsändas via mail och/eller med brev senast en månad före årsmötet. 

 

mom 6:3 

 Kallelsen skall innehålla: Tid, plats och dagordning. Styrelsens verksamhets och 

kassaberättelse, eventuella motionstexter från medlemmar/styrelsen och budget för det 

kommande verksamhetsåret, erhålles efter önskemål. I styrelsens budgetförslag skall 

eventuella sektioners budget specificeras. Årsmötet utser vid behov sektionsledare.  

 

 mom6:4 

Motioner: motionsrätt tillkommer medlemmar och skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 

december.  

 

 

 

 



ÅRSMÖTETS DAGORDNING   § 7. 

Vid årsmötet skall minst följande obligatoriska ärenden förekomma: 

 

1. Upprättande av röstlängd. Godkännande av fullmakter. 

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsman som jämte ordföranden 

justerar protokollet. 

3. Godkännande av dagordning och frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 

4. Styrelsens verksamhets och kassaberättelse. 

5. Revisorns berättelse. 

6. Fråga om ansvarsfrihet. 

7. Val av styrelse. 

8. Val av revisor samt suppleant. 

9. Val av valberedning. 

10. Behandling av inkomna motioner. 

11. Behandling av styrelsens förslag, verksamhetsplan och budget. 

12. Fastställande av årsavgift. 

13. Övriga frågor, ( för diskussion, ej beslut. ) 

 

RÖSTRÄTT   § 8. 

Varje medlem har 1 (en) röst på årsmötet, personligen eller med som flest 1 (en) fullmakt. 

Alla beslut fattas med enkel röstövervikt. Frågor rörande ändring av stadgar samt frågan om 

föreningens upplösning, stadgas särskilt. 

 

STADGEÄNDRING  § 9. 

Ändring av stadgarna eller beslut om föreningens upplösning kan endast ske på 2 (två) 

följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning skall föreningens 

tillgångar användas till det ändamål som årsmötet bestämmer. 

 

EXTRA ÅRSMÖTE  § 10. 

Till extra årsmöte kallas, efter styrelsens beslut eller om minst 25 % av föreningens 

medlemmar så påfordrar. Extra årsmöte skall hållas senast 2 månader efter beslut härom. 

Kallelse, enligt §6, skall utgå senast en månad före mötesdatum och innehålla dagordning och 

ärende som skall behandlas. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angetts i 

kallelsen. 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING § 11. 

Styrelsen skall bestå av fem till nio ledamöter. Vid årsmötet väljs särskilt: ordförande, 

sekreterare och kassör. Vidare väljs två till sex ledamöter som av årsmötet kan utses till 

sektionsledare Varje ledamot väljs för en tid av 2 år, ordföranden och kassören väljs första 

gången på två respektive ett år. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna, 

personligen eller via elektronisk kommunikation är närvarande. Beslut tas med enkel 

röstövervikt, vid lika röstetal är den mening som ordföranden företräder utslagsgivande. 

Styrelsen bör vid 1:a (konstituerande) sammanträde utse en vice ordförande.  

    

SEKTIONSLEDARE  § 12. 

Sektionsledaren väljs för samma tid som ledamoten skulle ha gjort. Sektionsledaren har att 

inom sektionens budget ansvara för sektionens ekonomi. Sektionsledaren skall inför varje 

ordinarie styrelsemöte föredra sektionens ekonomi samt till kassören redovisa aktuella 

verifikat. 

    



STYRELSENS ARBETSORDNING § 13.    

Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut. Ordföranden är föreningens officielle representant 

och leder mötesförhandlingarna. Sekreteraren har att handha föreningens korrespondens, föra 

protokoll samt vara arkivarie. Kassören skall förvalta föreningens medel och föra 

räkenskaperna på ett sådant sätt att föreningens ekonomiska ställning vid varje styrelsemöte 

kan föredragas styrelsen och att SRA:s ekonomiska förvaltning, senast en månad innan 

årsmötet, kan tillställas revisorerna. 

 

REVISORNS ARBETSORDNING § 14. 

Revisorn skall genom revisionsberättelse till årsmötet granska styrelsens verksamhet, 

förvaltning och räkenskaper. 

 

FUNKTIONÄRER  § 15. 

Styrelsen kan utnämna funktionärer för vissa speciella uppgifter, styrelsen har att specificera 

uppgiftens omfattning och redovisning. Funktionären kallas vid behov till ordinarie 

styrelsemöte. En funktionär kan även vara styrelseledamot. 

 

VALBEREDNING  § 16. 

Valberedning väljs av årsmötet och består av två personer varav en är sammankallande. 

 

 

RÄKENSKAPSÅR OCH FIRMA § 17. 

Föreningens räkenskapsår löper från den 1 Januari till den 31 December. . 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören tillsammans, teckningsrätt till konton 

och värdehandlingar tillkommer ordföranden och kassör var för sig. 

 

 

Tagna vid årsmötet 2014. 

SM3EXM. 


