Stadgar för Radio Kinnekulle

1§
Föreningens namn är Närradioföreningen Radio Kinnekulle. En ideell förening.
2§
Radio Kinnekulles verksamhet har till uppgift att samordna närradiosändningarna
över Radio Kinnekulle.
3§
Styrelsen i Radio Kinnekulle har sitt säte i Götene kommun.
4§
Styrelsen ska bestå av en ledamot från varje medlemsförening.
Ordinarie ledamot kan själv utse valfri suppleant. För att tjänstgöra som suppleant krävs
fullmakt av ordinarie ledamot eller av ordförande i medlemsförening.
Nya föreningar som beviljats medlemskap under mandatperioden har rätt att omedelbart ingå i
styrelsen.
Ordförande väljs på årsmötet medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv.
5§
Styrelsens uppgift är att verkställa beslut som är tagna på årsmöte, samt att leda Radio
Kinnekulles verksamhet i enlighet med antagna stadgar och styrelsebeslut.
6§
Styrelsen ska samlas till ordinarie styrelsemöte senast sista veckan i varje kvartal.
Ordförande kallar till styrelsemöte.
7§
Kallelse till styrelsemöte jämte föredragningslista skall skickas till ordinarie ledamöter minst
sju dagar före mötet.
På föredragningslistan skall finnas punkt för
ekonomisk rapport från kassör
övriga frågor
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst en fjärdedel av antalet
ledamöter är närvarande. Dock skall minst 4 ledamöter samt ordförande vara närvarande.
Styrelsemöte anses också beslutsför om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande utan att ha
fått kallelse sju dagar före styrelsemöte.
Som styrelsebeslut gäller den mening om vilket de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst.
Över ärenden som styrelsen fattat beslut skall protokoll föras som upptar; datum och namn på
närvarande ledamöter, dessutom skall en kort beskrivning av ärendet upptas, styrelsens beslut
samt anförda reservationer under sammanträdet.
Protokollet skall justeras av styrelsemedlem.
Kopia på justerat protokoll skall finnas tillgängligt i studion senast 14 dagar efter mötet.

8§
Medlemskap i Radio Kinnekulle kan sökas av alla föreningar och organisationer.
Styrelsen har rätt att anta eller avslå en medlemsansökan.
9§
Medlemsavgiften beslutas på årsmötet.
10 §
Årsmöte skall hållas senast vecka 10 på tid och plats som styrelsen beslutar.
Kallelse till årsmöte skall tillsändas ordinarie ledamot samt ordförande i medlemsföreningen
senast 30 dagar före årsmötet.
Medlemsförening utser själva sin årsmötesrepresentant.
Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga i studion senast 10 dagar före årsmötet.
Styrelsen kallar till extra årsmöte om den finner det nödvändigt.
Beslut på årsmöte fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Varje medlemsförening har en röst.
DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTE:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mötet öppnas
* Revisorernas berättelse
Val av ordförande för årsmötet * Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av sekreterare för årsmötet * Framställning av motioner
Val av två justeringsmän för
* Styrelsens förslag till årsbudget
årsmötesprotokoll
* Fastställande av avgifter
Val av två rösträknare
* Val av ordförande
Godkännande av dagordning * Val av två revisorer med ersättare
Röstlängd upprättas
* Övriga frågor
Styrelsens årsberättelse
* Mötets avslutning
Kassaförvaltarens bokslutsrapport.

11 §
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda minst 15 dagar före mötet.
12 §
Kopia på justerat årsmötesprotokoll skall finnas tillgängligt i studion senast 14 dagar efter
mötet.
13 §
Radio Kinnekulles räkenskapsår omfattar kalenderår.
14 §
Uteslutning av medlem ur Radio Kinnekulle kan endast ske på årsmöte. Uteslutning måste
föregås av skriftlig anmälan till styrelsen. Anmälan skall genom styrelsens försorg delges
berörd medlem. Denna skall inom två veckor inkomma med förklaring i ärendet.

15 §
Beslut om upplösning av Radio Kinnekulle skall fattas av två på varandra följande stämmor,
varav en skall vara ordinarie årsmöte. Åsmötet avgör hur Radio Kinnekulles tillgångar skall
fördelas. Årsmötet är beslutsför när minst en tredjedel av Radio Kinnekulles medlemmar är
närvarande. Om tillräckligt antal medlemmar inte infunnit sig under tre månaders kallelse
härför, skall föreningen träda i likvidation.
16 §
Ändringar av Radio Kinnekulles stadgar kan endast ske på årsmöte. För att årsmötet skall vara
beslutsmässigt krävs att kallelse till årsmöte innehållit punkt om stadgeändring. Beslut fattas
med två tredjedelars majoritet.

Stadgar reviderade enligt beslut.
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