Kronobergs Sändareamatörer
STADGAR
§1
Klubbens ändamål är:
- att utgöra en sammanslutning av personer , vilka sysslar med radioexperiment enligt gällande bestämmelser,
- att bland medlemmarna verka för ökade tekniska och praktiska kunskaper samt god radiotrafikkultur,
- att åstadkomma en kår av kunniga sändareamatörer,
- att verka som en allmännyttig och ideell förening,
- att genom medlemmarnas radioverksamhet stärka vårt anseende inom och utom landet,
- att systematiskt insamla och delge medlemmarnas erfarenheter från radioförsök och därigenom bidra till såväl
den tekniska utvecklingen som spridningen och tillämpningen av gjorda erfarenheter.

§2
Medlemskap i klubben kan sökas av fysisk person som uppfyller minst ett av följande alternativ:
- innehar gällande certifikat för amatörradiosändare
- är medlem i Föreningen Sveriges Sändareamatörer
- radiointresserad, vilken rekommenderas av minst två av klubbens medlemmar
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
§3
Klubbens medlemmar skall för varje år betala en årsavgift, vilken fastställes av föregående års ordinarie årsmöte.
Beviljat medlemskap träder i kraft så snart fastställd avgift erlagts. För medlemmar som tillkommer under kvartal 4 gäller den
första årsavgifter även för det därpå följande året.
§4
Klubbens angelägenheter förvaltas av en styrelse om fem medlemmar, bestående av:
1. Ordförande
2. Sekreterare

3. Kassör
4. Vice ordförande

5. Ledamot

Ordförande väljes på en tid av 1 år, övriga styrelseledamöter på en tid av 2 år. Styrelsen utser inom sig kassör,
sekreterare, vice ordförande och ledamot. Varje årsmöte väljer ordförande och två styrelseledamöter.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig fodras, att samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet samt
att minst tre ledamöter är eniga om beslutet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter gör framställning om styrelsemöte.
§5
För granskning av klubbens räkenskaper och protokoll väljer ordinarie årsmöte för tiden till nästa årsmöte två revisorer, varav
en skall vara sammankallande samt en suppleant. Suppleanten träder in som ersättare ifall en av de ordinarie revisorerna får
förhinder.
§6
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade i god tid före revisionen.
§7
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Medlemsmöte skall normalt avhållas en gång /månad. Motioner, som
avses behandlas av ordinarie årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda före utgången av december månad.
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§8
Kallelse till årsmöte skall via e-post eller posten tillställas samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet, vad avser tiden, inom ramen för vad som fastställts i §7 ovan.

§9
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:
1.
2.
3.
4.

Fastställande av dagordning för mötet.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän som jämte ordföranden
skall justera mötets protokoll. Justeringsmännen
tjänstgör även som rösträknare.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
6. Framläggande av styrelse- och revisionsberättelse.

7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
8. Val av styrelseordförande på 1 år samt två styrelseledamöter.
9. Val av två revisor och en revisorssuppleant.
10. Fastställande av årsavgift.
11. Val av valberedning.

§10
Medlem som motarbetar klubbens syften kan uteslutas av enhällig styrelse.
§11
Klubbens ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna klubbens firma.
§12
Ändringar av dessa stadgar kan göras vid årsmötet och för detta fodras minst två tredjedelars majoritet.
§13
Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.
§14
Vid klubbens upplösning skall dess behållning, användas för ändamål, som överensstämmer med klubbens syften.
Beslut om klubbens upplösning skall, för att äga giltighet, vara fattat vid två på varandra följande allmänna möten,
varav ett årsmöte och på det sist hållna sammanträdet beslutat med minst tre fjärdedelars majoritet.

Stadgarna uppdaterade 2020-02-12 gällande §4
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