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1. Definition Radioklubben VASA är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 

personer som sysslar med amatörradio. 

2. Syfte Radioklubben har till uppgift att verka för dem som är intresserade av 

amatörradio, så att de kan utöva sin hobby på ett meningsfullt sätt, samt att 

arbeta för ett gott kamratskap och upprätthållande av amatörradiorörelsens 

traditioner. 

3. Medlemskap 

 

 

a. Alla intresserade har rätt att bli medlemmar i klubben. 

b. Medlem har rätt att använda sig av de förmåner som klubben utverkar. 

c. Medlem är skyldig att noggrant rätta sig efter dessa stadgar och i behörig 

ordning fattade beslut. 

d. Medlemskap förpliktigar till lojalitet mot lagar och förordningar. 

e. Till hedersmedlem kan av styrelsen väljas person som gjort sig särskilt 

förtjänst om klubben och dess strävanden. 

f. Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 

personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med 

var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella villkor för 

behandling av personuppgifter som beslutas av föreningen. 

4. Uteslutning a. Medlem som bryter grovt mot dessa stadgar, eller på annat sätt skadar 

klubben och dess syften, kan uteslutas av en enhällig styrelse. 

b. Utesluten medlem kan på förslag av medlem återinväljas av en enhällig 

styrelse. 

5. Medlemsavgift a. Medlemsavgiften skall beslutas för nästföljande år efter av styrelsen 

uppgjord budget vid årsmötet. 

b. Medlemskap påbörjat före sista kvartalet erläggs med full avgift. Påbörjas 

medlemskapet under sista kvartalet gäller medlemsavgiften även för nästa 

kalenderår. 

c. Årsmötet kan besluta om särskild avgiftsreduktion för ungdomar. 

d. Medlemsavgift gäller kalenderår och erläggs förskottsvis före januari 

månads utgång. 

6. Beslutande     

    organ 

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket väljer en styrelse att 

handlägga alla under året löpande frågor, om ej annat stadgas. 

7. Årsmöte Årsmötet skall hållas senast den 1 mars varje år. Kallelse skall vara utsänd senast 

10 dagar före årsmötet på minst ett av följande sätt; via mail, anslås i klubblokal 

och på föreningens hemsida. Varje medlem äger vid årsmötet en röst. Vid 

årsmötet skall minst följande upptas på dagordningen: 

a. Årsmötet stadgeenliga utlysande. 

b. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

c. Val av protokolljusterare (tillika rösträknare). 

d. Verksamhetsberättelse. 

e. Revisionsberättelse. 

f. Ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

g. Val av nya styrelsemedlemmar. 

h. Val av 1 revisor och 1 revisorsuppleant. 

i. Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande. 

j. Medlemsavgift för nästa kalenderår. 

8. Röstning a. Röstning sker öppet med enkel röstövervikt om ej annat påyrkas. 

b. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning eller 

personval, då lotten avgör. 

c. För att upphäva tidigare fattat beslut vid årsmöte fordras 2/3 majoritet av de 

vid årsmötet närvarande.  

d. Varje medlem äger en röst. Medlem som inte erlagt stadgeenlig avgift, äger 
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inte rätt att utöva sin rösträtt. 

9. Styrelsen a. Klubbens styrelse skall bestå av:1 ordförande, 1 sekreterare, 1 kassör, 1 

övrig ledamot och 1 suppleant. 

b. Ordförande och kassör måste vara myndiga då de väljes. De bör också vara 

aktiva radioamatörer. 

c. Ordförande nyväljes varje år. Sekreterare och en suppleant nyväljes varje 

jämt år. Kassör, övrig ledamot nyväljes varje udda år. 

d. Styrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör 

frågor som ej skall hänskjutas till allmänt sammanträde, antager nya 

medlemmar, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar 

tillgångarna. 

e. Suppleanterna äger rätt att delta i sammanträdena och får då utöva rösträtt då 

de ersätter ordinarie ledamot. 

10. Styrelsemöte a. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. 

b. Kallelse skall nå medlemmarna minst tre dagar före mötet, på minst ett av 

följande sätt; via mail, via brev, eller muntligen. 

Vid konstituerande styrelsesammanträde utses firmatecknare inom styrelsen. 

11. Extra Årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla 

till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens 

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen 

och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar 

utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse 

med förslag till föredragningslista för extra årsmöte  

skall vara utsänd senast 10 dagar före extra årsmötet på minst ett av följande sätt; 

via mail, anslås i klubblokal, eller på föreningens hemsida. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om 

rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad 

som sägs i 8 §. 

12. Avsättning Ledamot av styrelsen kan, då denne uppenbarligen missköter sig, avsättas av 

årsmöte med majoritet. Fyllnadsval skall hållas. 

13. Valberedning a. Valberedningen har uppdraget att förbereda alla personval inom styrelsen. 

b. Valberedningen tillsätts på årsmötet och består av två ledamöter, varav en är 

sammankallande. 

c. Ledamot av valberedningen får ej vara medlem av styrelsen. 

14. Stadgeändring För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande 

sammanträden med minst 30 dagars mellanrum, av vilka det de ena skall vara 

ordinarie årsmöte. 

15. Klubbens  

      upplösning 

Klubben kan ej upplösas utan beslut på två på varandra följande årsmöten. 5/6 

majoritet erfordras för sådant beslut. Eventuella tillgångar förvaltas i enlighet 

med mötets beslut. 

 


