Stadgar för Göteborgs Närradioförening
§1

Föreningens firma

Föreningens firma är Göteborgs Närradioförening, nedan kallad GNF.

§2

Föreningens form

GNF är en ideell förening.

§3

Föreningens säte

GNFs styrelse har sitt säte i Göteborg.

§4

GNFs ändamål

GNFs ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen, särskilt genom att:
- samordna och fördela sändningstider,
- underlätta för medlemmarna att i praktiska avseenden ha möjlighet att producera
och sända närradio,
- verkar för låga kostnader inom ramen för stabil ekonomi inom föreningen,
- företräda medlemmarna, i frågor som rör radioverksamheten, vid förhandlingar
med myndigheter och organisationer,
- främja utbildning och samarbete mellan närradiosändande organisationer i
Göteborg,
- samt sprida information om Göteborgs närradio samt stimulera och hjälpa fler
organisationer till närradioverksamhet.
GNF är partipolitiskt och religiöst obunden.

§5

Medlemskap

Medlem i GNF kan den organisation bli som har tillstånd att sända närradioprogram i
Göteborg.
Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig.
Styrelsen beviljar medlemskap efter prövning av ansökan. Medlems rättigheter enligt
dessa stadgar börjar därefter gälla när fastställda avgifter erlagts. Sändning får ske utan
medlemskap.
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av årsmötet fastställda avgifter när så
påfordras samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Medlem är skyldig att följa de etiska regler och den lagstiftning som är tillämplig vid
radiosändning.
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Medlemskap upphör om fastställda avgifter inte erlagts vid den tidpunkt styrelsen
beslutat.
Om medlems sändningsverksamhet permanent upphör så upphör också medlemskapet.
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller skadar föreningen kan uteslutas efter beslut
av styrelsen.
Frivilligt utträde beviljas av styrelsen efter skriftlig anmälan.

§6

Styrelsen

Årsmötet utser en styrelse. Styrelsen leder GNFs verksamhet under året. Styrelsen
består av ordförande, kassör samt ytterligare minst tre och högst fem ordinarie
ledamöter. Tre suppleanter skall utses för dessa.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
ordföranden. Suppleant som ersätter ordinarie ledamot övertar dennes befogenheter.

§7

Årsmöte

GNFs högsta beslutande organ är dess årsmöte.
Årsmöte ska hållas en gång om året före april månads utgång.
Kallelse med dagordning sändes med post eller e-post till medlemmarna senast åtta
veckor före mötet. Om styrelsen föreslår ändring av stadgar eller föreningens
upplösning ska detta anges i kallelsen.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Årsmöteshandlingarna med motioner, valberedningens förslag och övriga nomineringar
ska sändas till medlemmar senast två veckor före mötet.
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av dagordning.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Upprop och fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Propositioner och verksamhetsplan.
10. Stadgeenligt inkomna motioner.
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11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Val av styrelseordförande och kassör.
13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för dessa.
14. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.
15. Val av tre personer till valberedning, varav en skall utses att vara
sammankallande.

§8

Valberedning

Valberedningen består av tre personer och leds av en sammankallande.
Valberedningen ska ta fram förslag på ordförande, kassör samt övriga ordinarie
styrelseledamöter och suppleanter för dessa. Valberedningen ska också ge förslag på
revisorer och övriga framtida förtroendevalda.
Nomineringsperioden startar efter kallelse till årsmöte och avslutas fyra veckor före
mötet.
Valberedningens förslag skickas två veckor före mötet.
Motnomineringar ska göras senast en vecka före årsmötet. Därefter får inga
nomineringar ske.
Vid årsmötet presenterar valberedning samtliga nomineringar, motnomineringar samt
sina egna förslag. Styrelsen samt övriga förtroendevalda väljs bland dessa.

§9

Medlemsmöte

Medlemsmöte utöver årsmöte kan sammankallas av styrelsen. Sådant ska också
sammankallas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det.
Kallelse sändes med post eller e-post till medlemmarna senast tre veckor före mötet.
Kallelsen ska innehålla anledning till att mötet sammankallats.
Dagordning jämte eventuella motioner till medlemsmötet skall sändas till medlemmarna
med post eller e-post senast två veckor före mötet.

§ 10

Val och omröstning

Varje medlem har en röst. Rösträtten utövas genom en av medlemmen utsedd
representant. Representanten kan bara företräda en medlem. Röstning genom fullmakt
medges inte.
Årsmöte och medlemsmöte är beslutföra när minst 1/3 av medlemmarna är närvarande.
Omröstning sker öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning, om någon så begär.
Beslut, med undantag av föreningens upplösning och stadgeändring, fattas genom enkel
majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lotten
avgör.
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Röstberättigad är den som vid mötestillfället är antagen som medlem och erlagt
fastställda avgifter samt i övrigt uppfyller kriterierna för medlemskap enligt § 5.

§ 11

Verksamhetsår

GNFs verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderår.

§ 12

Firmateckning

Rätt att teckna GNFs firma har ordförande och kassör, var och en för sig, samt personer
som styrelsen beslutar.

§ 13

Revision

GNFs räkenskaper ska revideras av två av årsmötet valda revisorer, varav en
auktoriserad, för vilka ersättare ska finnas.
GNFs räkenskaper ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 28
februari varje år.
Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 14

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på årsmöte om beslutet omfattas av
minst två tredjedelar av antalet avgivna röster, eller med enkel majoritet vid två på
varandra följande medlemsmöten med minst sex veckors mellanrum av vilka det ena
ska vara årsmöte.

§ 15

Upplösning

Beslut om upplösning av GNF kan ske efter beslut av årsmöte och medlemsmöte.
Beslut om GNFs upplösning ska, för att vara giltigt, ha fattats av två på varandra
följande medlemsmöten med minst sex veckors mellanrum av vilka det ena ska vara
årsmöte. Vid vart och ett av dessa möten ska beslutet ha omfattats av minst två
tredjedelar av antalet avgivna röster.
Om ekonomiska eller andra tillgångar finns, ska dessa fördelas lika mellan
medlemmarna.
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