Stadgar för föreningen

VÄSTERBERGSLAGENS SÄNDARAMATÖRER
§ 1. Ändamål
Föreningens ändamål är:
o Att utgöra en sammanslutning av personer, vilka syssla med
radioexperiment på, av Post & Telestyrelsen, upplåtna frekvenser.
o Att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god
radiotrafikkultur.
o Att genom medlemmarnas och klubbens radioverksamhet öka intresset
för hobbyn bland allmänheten.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av den som är intresserad av föreningens verksamhet.
Medlemskap i föreningen medför en årsavgift om inte särskilda skäl föreligger
som årsmötet beslutar.
Medlem som ej betalt medlemsavgift för 2 på varandra följande år, anses ha
utträtt ur föreningen och avförs från föreningens medlemsregister.
§ 3. Styrelsen
Styrelsen består av minst 5 personer. Där skall finnas ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör och minst en övrig ledamot.
Styrelsen väljs växelvis på två årsperioder, ena året väljs ordförande och
sekreterare. Det andra året väljs vice ordförande och kassör.
Antalet övriga ledamöter i styrelsen väljs på årsmötet och dessa väljs på en
årsperiod och ska generera ett udda antal i den totala styrelsen.
§ 4. Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av verksamheten skall
granskas av två revisorer. Revisorerna väljs växelvis av årsmötet på två
årsperioder.
§ 5. Verksamhetsår, räkenskapsår och räkenskaper
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1
januari t.o.m. den 31 december.
Föreningens räkenskaper förvaltas av kassören och skall utföras enligt god
bokföringssed.

§ 6. Årsmöte
Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång.
Kallelse till årsmötet skall ske minst två veckor före utsatt mötesdatum,
poststämpel på försändelsen gäller.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
o Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
o Godkännande av dagordning
o Val av ordförande vid mötet.
o Val av sekreterare vid mötet.
o Val av justeringsmän, tillika rösträknare för mötet.
o Fastställande av röstlängd
o Styrelsens verksamhetsberättelse.
o Kassarapport
o Revisorernas berättelse.
o Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
o Medlemsavgiftens storlek för efterföljande år.
o Fråga om antalet ledamöter i styrelsen.
o Val av styrelseposter.
o Övriga frågor
§ 7. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för efterföljande år bestäms på årsmötet.
Medlemsavgiften ska betalas innan årsmötet för att medlem skall ha rösträtt på
årsmötet.
§ 8. Uteslutning
Medlem som ej följer föreningens stadgar eller uppträder på så sätt att
föreningens anseende skadas, kan uteslutas genom beslut av
medlemsmöte/årsmöte.
§ 9. Föreningens upplösande
I händelse av föreningens upplösande, tillfaller eventuella tillgångar SM5WLfonden, till förmån för handikappade radioamatörer. Beslut om upplösande
måste godkännas på ett årsmöte av 2/3 av de samlade medlemmarna.
§ 10. Stadgeändringar
Stadgeändringar kan utföras efter det att förändringarna godkänts på två efter
varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ett årsmöte.
Förslaget till nya stadgar, i sin helhet, ska skickas till medlemmarna i samband
med kallelsen till första mötet.

