
Karlskoga RadioKlubbs stadgar

§1 Föreningens ändamål
Föreningen, vars namn är KARLSKOGA RADIOKLUBB är en politiskt och religiöst 
obunden sammanslutning av personer, som dels sysslar med radioexperiment på av stat-
liga myndigheter upplåtna frekvensområden, och dels har intresse för fritidsverksamhet 
inom experimentell elektronik.
att förmedla information om och verka för att de regler och föreskrifter som myndigheter 
och övergripande amatörradioorganisationer utfärdar efterföljs.
att bedriva ungdomsverksamhet i avsikt att stimulera intresset hos ungdomar för radio- 
och elektronisk teknik som en givande och utvecklande fritidssysselsättning.
att genom föredrag, kursverksamhet och olika aktiviteter verka för höjande av det teknis-
ka kunskaperna, främja en god trafikkultur och öka möjligheterna till internationella kon-
takter.
att sprida kännedom om föreningens verksamhet för intresserade, ungdomar och handi-
kappade och på olika sätt stödja och hjälpa dem till en stimulerande och givande fritids-
sysselsättning.

§2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan beviljas varje person, som ansöker härom och som förbin-
der sig att följa föreningens upprättade stadgar.
Genom beslut på årsmöte kan medlem utses till hedersledamot med fullt medlemskap i 
föreningen och befrielse från medlemsavgift.

§3 Avgifter
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek för påföljande kalenderår bestäms av årsmötet. 
Årsavgiften berättigar till ett års medlemskap.
Medlem som beviljas medlemskap efter den 30 september erlägger årsavgift för nästkom-
mande år. Avgiften skall vara erlagd senast 15 januari det år avgiften avser. Den som trots 
påminnelse ej erlagt årsavgift den sista februari, avförs ur föreningens medlemsmatrikel.

§4 Uteslutning av medlem
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar för-
eningen och dess syften, kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. 
Utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte.

§5 Årsmötet
Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid föreningens årsmöte skall lämna skrift-
lig framställning härom till styrelsen senast två månader före årsmötet.
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall tillställas med-
lemmarna under senast kända adresser och utsändas senast fjorton dagar före mötesdagen. 
Till kallelsen skall bifogas föredragningslista.
Vid årsmöte kan medlem genom fullmakt överlåta sin röst till annan medlem. Ingen med-
lem får dock inneha mer än en såndan fullmakt.
Vid årsmötet skall följande föredragningslista följas:
1.  Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän för mötesprotokollet tillika rösträknare under mötet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst



6. Frågan om dagordningens godkännande
7. Framläggning av styrelse- och kassaberättelser
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelseledamöter

a. Val av ordförande med mandattid 1 år.
b. Val av sekreterare eller kassör med mandattid 2 år.  Jämna år väljs sekreterare 

och udda år år kassör.
c. Val av styrelseledamot med mandattid 2 år.
d. Vid behov fyllnadsval för vakanta styrelseplatser med mandattid 1 år.
e. Val av 2 styrelsesuppleanter med mandattid 1 år.

11. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant.
12. Val av övriga funktionärer i enlighet med behov
13. Behandling av ingivna motioner.
14. Behandling av budgetförslag för arbetsåret
15. Fastställande av årsavgiften för året efter det år som årsmötet hålls.
16. Mötets avslutas

Vid frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret får ingen av de berörda 
styrelseledamöterna delta i röstningen.
Vid årsmötet skall föras protokoll upptagande alla årsmötesbeslut. Protokollet skall före-
ligga i justera skick senast en månad efter årsmötets hållande och därefter vara tillgängligt 
för medlemmarna på sätt som styrelsen beslutar.

§6 Styrelsen
Styrelsen skall:
- aktivt verka för att föreningens ändamål uppfylls genom att på eget initiativ handla i 
anda och i enlighet med föreningens stadgar.
- förvalta föreningens tillgångar
- besluta i frågor rörande inträde i och uteslutande av medlem ur föreningen.
- föra föreningens talan inför myndigheter
- anordna eller medverka till att föreningens medlemmar deltar i arrangemang där fören-
ingens verksamhet passar.

Styrelsen skall bestå av:
Ordförande mandattid 1 år
Sekreterare mandattid 2 år
Kassör mandattid 2 år
2 Ledamöter mandattid 2 år

Desutom utses av årsmötet 2st styrelsesuppleanter med full rösträtt som väljes på ett år.
Sekreterare och kassör väljes ej samma år.
Ledamöter väljes växelvis
Styrelsen sammaträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av 
antalet ledamöter är närvarande.
Vid samtliga styrelsesammanträden skall föras protokoll upptagande alla styrelsens be-
slut. Protokoll skall föreligga i justerat skick senast en månad efter sammanträdets hållan-
de och bör därefter inom två veckor i kopia tillställas samtliga styrelseledamöter samt 
revisorer och suppleanter.



Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§7 Medlemsmöte
Ordinarie sammaträde skall hållas varje månad utom i juli och augusti. Extra sammaträde 
kan dock sammankallas av styrelsen. Preliminär sammanträdesplan upprättas av styrelsen 
för ett år i taget.
Kallelse till möte sker på sätt som styrelsen beslutar senast en vecka före mötet.
Vid sammanträdet skall protokoll över fattade beslut upprättas samt en kassarapport bifo-
gas. Kallelse till mötet sker på sätt som enligt styrelsens beslutar och protokollet göras till-
gängligt för medlemmarna på sätt som styrelsen beslutar samt tillställas revisorerna och 
suppleanter.

§8 Räkenskaper och revision
Räkenskapsåret skall sammanfalla med kalenderåret. Styrelsens förvältningsberättelse 
och bokslut med vinst- och förlusträkning för det tilländalupna verksamhetsåret samt kas-
sabok skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet. Efter granskningen 
av räkenskaper och förvaltning skall revisorerna vid årsmötet avge revisionsberättelse och 
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§9 Beslut
Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla 
som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika rös-
tetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
Ordföranden har endast rösträtt vid lika antal röster. (Skiljeröst).
Medlem som inte kan deltaga i årsmöte eller extra årsmöte, kan överlåta sin rösträtt på an-
nan medlem genom fullmakt.

§10 Stadgeändring
Varje ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet vara beslutade vid 
två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena är årsmöte, och på det sist hållna 
mötet beslutat med minst 2/3 majoritet.

§11 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet vara fattat vid två på varandra 
följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, och på det sist hållna medlemsmötet beslutat 
med minst 3/4 majoritet. Mellan dessa två medlemsmöten skall förflyta minst 90 dagar.
Om minst fem medlemmar önskar driva föreningen vidare kan föreningen ej upplösas.
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning gå till SM5WL:s minnesfond 
som förvaltas av SSA.
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