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Stadgar för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige 

Fastställda av ordinarie årsmöte 2013-03-23.  

§ 1 Föreningen och dess syfte 

Radiohistoriska Föreningen i Västsverige, i det följande kallad föreningen, är en politiskt 

och religiöst obunden allmännyttig ideell organisation som har till uppgift och ändamål 

att 

 driva Radiomuseet i Göteborg 

 stimulera till ökat intresse för radiotekniken och dess tillämpningar 

 medverka i kompetenshöjande åtgärder inom området 

 tillvarata radioteknikens utveckling för kommande generationer 

 samla in radiohistoriskt intressanta föremål och om möjligt iståndsätta dessa 

 samla in och bearbeta dokument som belyser radions historia 

§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Göteborg. 

§ 3 Föreningens förvaltning 

Föreningens styrelse svarar för förvaltningen mellan årsmötena. 

Räkenskapsår och verksamhetsår utgörs av kalenderår. 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas envar fysisk eller juridisk person. 

§ 5 Medlemskapets villkor 

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreningsbeslut samt verka för gott 
kamratskap och uppträda så att föreningen och dess syften främjas och inte skadas. 

Medlem äger rätt att avgiftsfritt delta i av föreningen anordnade arrangemang såvitt inget 

annat bestäms av styrelsen. 

§ 6 Årsmöte 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

Styrelsen skall, företrädesvis genom Audionen, kalla senast 15 dagar före årsmötet. Rätt 

att rösta har den som betalat medlemsavgift för innevarande år. 

§ 7 Motioner från medlemmarna 

Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Den skall, 

tillsammans med styrelsens yttrande, bifogas kallelsen till årsmötet. 

§ 8 Propositioner från styrelsen 

Styrelseproposition till årsmötet skall bifogas kallelsen till årsmötet. 
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§ 9 Årsmöte 

Årsmötet skall äga rum i mars månad.  

Följande punkter skall förekomma på dagordningen: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt 

5. Behandling av verksamhetsberättelse inklusive funktionärsrapporter 

6. Behandling av ekonomisk redovisning 

7. Behandling av revisionsberättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Behandling av motioner från medlemmarna 

10. Behandling av förslag från styrelsen 

11. Fastställande av budget för innevarande år och medlemsavgift för nästkommande år 

12. Val av föreningsordförande 

13. Val av övriga styrelseledamöter 

14. Val av ersättare i styrelsen 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

På årsmötet får beslut tagas endast i ärenden som upptagits på den utsända dagordningen. 

I anslutning till mötet ges tillfälle att diskutera övriga frågor; rekommendationer till 

styrelsen kan lämnas. 

I samband med stämman skall Radiohistoriska Stiftelsen beredas tillfälle att dela ut 

stipendier. 

§ 10 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma anordnas för behandling av en viss fråga efter begäran av revisor, 

styrelse eller minst en tiondel av antalet medlemmar. 

Stämman skall äga rum senast 60 dagar efter den tidpunkt då sådant beslut fattats 

respektive sådan begäran inkommit. Styrelsen skall senast inom 30 dagar från samma 

tidpunkt och minst 30 dagar före mötet kalla till stämman och bifoga beslutsunderlag. 

Underlåter styrelsen detta må den kalla som begärt extrastämman. 

På extra föreningsstämma får endast de frågor som varit anledning till stämman 

behandlas.  
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§ 11 Styrelse 

Styrelsen består av föreningsordförande, sex (6) övriga ledamöter och två (2) ersätttare. 

Ordförande och ersättare väljs för ett år, övriga ledamöter för två på så sätt att tre 

ledamöter väljs vid varje årsmöte.  

Föreningsordföranden är ordförande i styrelsen som inom sig utser vice ordförande, 

sekreterare och kassör samt beslutar om firmateckning. 

Styrelsen skall arbeta inom stadgarnas och årsmötesbeslutens ramar. Den bestämmer själv 

sin arbetsordning och kan inrätta ett arbetsutskott för att leda föreningen mellan 

sammanträdena. Styrelsen kan utse områdesansvariga och andra funktionärer som inom 

givna ramar får besluta i styrelsens namn. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, av en revisor eller av minst tre 

ledamöter. Om styrelsen kallas senast 15 dagar före mötet är den beslutsmässig om minst 

fyra (4) ledamöter deltar; om den kallas senare skall alla sju (7) delta. 

§ 12 Revision 

Årsmötet väljer två (2) revisorer och en (1) revisorsersättare vilka utses för en tid av ett (1) år. 

Revisionen skall utföras enligt god revisionssed. 

Revisionen skall innefatta såväl ekonomisk redovisning som all förvaltning. 

Revisorerna skall delges styrelseprotokollen samt har rätt att när som helst studera den 

ekonomiska redovisningen och att delta i styrelsens sammanträden. 

Styrelsen skall senast den 15 januari överlämna sin förvaltningsberättelse och 

ekonomiska redovisning till revisorerna som senast den 15 februari skall avge sin 

revisionsberättelse. 

§ 13 Valberedning 

Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre (3) personer, varav en är 

sammankallande, vilka utses för en tid av ett (1) år. 

Valberedningen skall i sitt uppdrag följa de förtroendevaldas arbete under hela arbetsåret och 

avlämna sin nominering senast den 15 februari. Förslaget skall bifogas kallelsen till årsmötet. 

§ 14 Former för beslut 

Alla beslut fattas, om inget annat stadgas, med enkel majoritet varvid ordföranden har 

utslagsröst. Vid sluten omröstning, som kan begäras av envar, och vid val avgör dock 

lottning. Då kvalificerad majoritet stadgas skall denna utgöras av minst 2/3 av närvarande 

antal föreningsmedlemmar respektive minst 2/3 av hela styrelsen. 

§ 15 Hedersutmärkelser 

Till hedersmedlem kan föreningens styrelsen med kvalificerad majoritet utse person som 

synnerligen främjat föreningens ändamål.  

§ 16 Medlemsavgifter 

Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

Medlem erlägger senast den  31 janauari den avgift som årsmötet beslutat för året.  

Styrelsen kan besluta att nedsätta medlemsavgiften för familjemedlemmar, ungdomar, 
pensionärer samt i enskilda fall. 

Medlem anses ha lämnat föreningen om avgiften trots en (1) påminnelse inte betalats. 
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§ 17 Uteslutning av medlem 

Medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar 

eller handlar på sådant sätt att dess anseende skadas, kan uteslutas. Styrelsen avgör om 

sådan fråga skall tas upp till behandling och beslutar i förekommande fall om uteslutning 

med kvalificerad majoritet. Före beslutet skall medlemmen ha getts tillfälle att förklara 

sig. Styrelsebeslutet kan överklagas till årsmöte där kvalificerad majoritet krävs för 

uteslutning. 

Medlem, som uteslutits, äger inte återfå erlagd medlemsavgift och kan beviljas återinträde 

endast om styrelsen med kvalificerad majoritet så beslutar. 

§ 18 Stadgeändring 

Stadgeändring föreslås av styrelsen eller i motion och beslutas av två på varandra följande 

föreningsstämmor varav ett skall vara årsmöte. Beslut skall vid båda dessa stämmor, 

mellan vilka skall ha förflutit minst 90 dagar, fattas med kvalificerad majoritet. 

§ 19 Föreningens upplösning 

Upplösning av föreningen föreslås av styrelsen eller i motion och beslutas av två på 
varandra följande föreningsstämmor varav ett skall vara årsmöte. Beslut skall vid båda 
dessa stämmor, mellan vilka skall ha förflutit minst 90 dagar, fattas med kvalificerad 
majoritet. 

Föreningens tillgångar, sedan dess skulder betalats, skall företrädesvis överföras till 

organisation som arbetar i Radiohistoriska Föreningen i Västsveriges anda på sätt som 

beslutas av det sista mötet. 


