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Ändringar från stadgarna 2013 är markerade i fetstil. 

 

§ 1 Föreningen och dess syfte  

Radiohistoriska Föreningen i Västsverige, i det följande kallad föreningen, är en politiskt och religiöst 
obunden allmännyttig ideell förening 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 årsstämmorna. Föreningens verksamhets- och 
räkenskapsår är kalenderår. Den ekonomiska redovisningen skall följa bokföringslagen samt den 
statliga bokföringsnämndens rekommendationer avseende god redovisningssed. 

§ 4 Medlemskap 

Såväl fysiska som juridiska personer kan antas som medlemmar. 

§ 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 deltar avgiftsfritt i av föreningen anordnade arrangemang såvitt inget annat bestäms av 
styrelsen. 

§ 6 Kallelse till årsstämma  

Datum för årsstämma tillkännages av styrelsen minst en månad före mötet. Styrelsen skall, genom 
post eller epost eller annan medium som styrelsen finnar lämplig, personligen kalla varje medlem 
senast 15 dagar före årsstämman. I anslutning till kallelsen publiceras: 

- Förslag till dagordning 
- Verksamhetsberättelse, inklusive eventuella funktionärsrapporter 
- Ekonomisk redovisning 
- Revisionsberättelse 
- Budget för innevarande år 
- Förslag till medlemsavgift för nästkommande år 
- Valberedningens förslag 
- Eventuella propositioner från styrelsen 
- Eventuella motioner tillsammans med styrelsens yttrande 

§ 7 Motioner från medlemmarna  

Motion till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.  
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§ 8 Angående disponering av överskott eller underskott 

Eventuellt uppkommen överskott ska fonderas (behållas i föreningen). Uppkommen underskott tas 
ifrån föreningens sparade medel. 

§ 9 Årsstämma  

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman.  
Årsstämman skall aga rum senast i april månad.  
Följande punkter skall förekomma på̊ dagordningen:  

- Val av ordförande och sekreterare för stämman  
- Val av två̊ justeringsmän tillika rösträknare  
- Fastställande av röstlängd  
- Fråga om kallelse till stämman skett enligt 6§ i stadgarna 
- Fastställande av dagordning 
- Behandling av verksamhetsberättelse inklusive eventuella funktionärsrapporter  
- Behandling av ekonomisk redovisning  
- Behandling av revisionsberättelse  
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
- Beslut om disponering av överskott eller underskott 
- Behandling av motioner från medlemmarna  
- Behandling av propositioner från styrelsen  
- Fastställande av budget för innevarande år och medlemsavgift för nästkommande år  
- Val av föreningsordförande  
- Val av övriga styrelseledamöter  
- Val av ersättare i styrelsen  
- Val av revisorer och revisorssuppleant  
- Val av valberedning  
- Övriga frågor 

På årsstämman får beslut endast tas i ärenden som upptagits på̊ 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 med post eller epost eller annan medium som styrelsen finnar lämplig personligen kalla 
samtliga medlemmar. Till kallelsen bifogas dagordning, eventuella förslag samt beslutsunderlag.  
Om styrelsen underlåter att kalla enligt ovan får den eller de som begärt extra stämma själva kalla. 
På extra föreningsstämma får beslut endast tas i de frågor som upptagits i kallelsen. 

§ 11 Styrelse  

Styrelsen består av föreningsordförande, sex övriga ledamöter och två̊ ersättare. Ordförande och 
ersättare väljs för ett år, övriga ledamöter för två̊ på̊ så sätt att tre ledamöter väljs vid varje årsmöte.  
Föreningsordföranden är ordförande i styrelsen som inom sig utser vice ordförande, sekreterare 
och kassör. 
Styrelsen beslutar om vilka inom sig som har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen har också 
rätt att ge annan person fullmakt att teckna föreningens firma i specifika ärenden. 
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Styrelsen skall arbeta inom stadgarnas och årsstämmobeslutens 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 får fatta beslut inom givna ramar.  
Styrelsen sammanträder på̊ kallelse av ordföranden, av en revisor eller av minst tre ledamöter. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande samt om styrelsen kallats senast 
15 dagar före mötet. I andra fall skall samtliga sju närvara. 

§ 12 Revision  

Årsstämman väljer två̊ revisorer och en ersättare för en tid av ett år.  
Revisionen skall utföras enligt god revisionssed, så som den definieras av statliga 
revisorsinspektionen 
Revisionen skall innefatta såväl ekonomisk redovisning som all verksamhet.  
Revisorerna skall delges styrelseprotokollen samt har rätt att när som helst studera den ekonomiska 
redovisningen och att observera vid styrelsens sammanträden.  
Styrelsen skall senast den 1 mars överlämna sin verksamhetsberättelse och ekonomiska 
redovisning till revisorerna som senast den 15 mars skall avge sin revisionsberättelse.   

§ 13 Valberedning  

Årsstämman väljer en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande, vilka 
utses för en tid av ett år.  
Valberedningen skall i sitt uppdrag följa de förtroendevaldas arbete under hela arbetsåret och 
avlämna sin nominering senast den 15 mars.  

§ 14 Former för beslut vid årsstämma eller extra föreningsstämma 

Om inget annat stadgas, fattas alla beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst.  
Har medlem begärt sluten omröstning vid personval skall lottning avgöra vid lika röstetal. 
Då kvalificerad majoritet stadgas skall denna utgöras av minst 2/3 av närvarande antal 
medlemmar. 
Den som betalat medlemsavgift för innevarande år har rätt att rösta. 
Personer som företräder juridiska personer skall förete fullmakt för att kunna delta i omröstning. 

§ 15 Hedersmedlemmar  

Föreningens styrelse kan med 2/3 majoritet utse person som synnerligen främjat föreningens 
ändamål till hedersmedlem. 

§ 16 Medlemsavgifter  

Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 
Medlemsavgift skall erläggas senast den 31 januari för innevarande år. Om medlem inte erlagt 
avgift trots en påminnelse anses medlemmen ha utträtt. 
Styrelsen kan besluta att nedsätta medlemsavgiften för familjemedlemmar, ungdomar, pensionärer 
samt i enskilda fall. 

§ 17 Uteslutning av medlem  

Medlem, som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller handlar på̊ sådant 
sätt att dess anseende skadas, kan uteslutas. Styrelsen avgör om sådan fråga skall tas upp till 
behandling och beslutar om uteslutning med 2/3 majoritet. Före beslutet skall medlemmen ha 
getts tillfälle att uttala sig. Styrelsebeslutet kan överklagas till årsstämma där kvalificerad 
majoritet krävs för uteslutning.  
Medlem, som uteslutits, återfår inte erlagd medlemsavgift och kan beviljas återinträde endast om 
styrelsen så beslutar med 2/3 majoritet. 
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§ 18 Stadgeändring  

Stadgeändring föreslås av styrelsen eller i motion och beslutas av två̊ på̊ varandra följande stämmor 
varav en skall vara årsstämma. Det skall förflyta minst 90 dagar mellan stämmorna. Beslut skall vid 
båda dessa stämmor, fattas med kvalificerad majoritet. 

§ 19 Föreningens upplösning  

Upplösning av föreningen föreslås av styrelsen eller i motion och beslutas av två̊ på̊ varandra 
följande stämmor varav en skall vara årsstämma. Det skall förflyta minst 90 dagar mellan 
stämmorna. Beslut skall vid båda dessa stämmor, fattas med kvalificerad majoritet. 
Föreningens tillgångar, sedan dess skulder betalats, skall företrädesvis överföras till organisation 
som arbetar i Radiohistoriska Föreningen i Västsveriges anda på̊ sätt som beslutas av den sista 
stämman. 
 

Noter till stadgarna 
 
Noterna avser förklaringar och rekommendationer. Numrering följer styckenumrering i stadgarna. 
 
§ 3.         Bokföringslagen gäller även ideella föreningar. Eftersom lagen och BFN:s 

rekommendationer förändras över tid är det viktigt att slå fast att man behöver följa 
förändringar i regelverken. 

§ 6.        Det bör stå styrelsen fritt att distribuera kallelser på de sätt som den finner lämpligt, på 
papper eller elektroniskt. Likaså bör föreningen kunna förändra former för kommunikation 
med medlemmarna utan att revidera stadgarna. Ordet ”publicera” används här för att 
möjliggöra att stora delar av stämmodokumenten kan tillgängliggöras som länkar. 

§ 8.        Eftersom föreningen driver näringsverksamhet så avser denna paragraf att tydliggöra att 
föreningen inte är till för att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och därmed borde 
vara en ekonomisk förening. 

§ 9.        Enligt §8 skall överskott fonderas. Stämman kan välja att fondera för specifika ändamål eller 
att täcka ett underskott på ett specifikt sätt. 

§ 11.     Man bör vara uppmärksam på att rätten att teckna föreningens firma ger en vittgående rätt 
att förfoga över föreningens tillgångar. Generell rätt att teckna föreningens firma bör endast 
ges person som av stämma valts till styrelsen. Så kallade generalfullmakter till enskild person 
bör undvikas. Många föreningar har som praxis att föreningens firma tecknas av två 
styrelseledamöter i förening. Skulle till exempel en kassör avgå i förtid och styrelsen väljer 
en utomstående person att fullfölja uppdraget så kan styrelsen ge den personen en specifik 
fullmakt att teckna föreningens bankkonton.   

§ 12.     Stadgarna bör hänvisa till dokument som anger vad god revisionssed innebär. En revisor bör 
inte delta i en styrelses diskussioner eftersom det då finns risk att denne hamnar i ett 
jävsförhållande då denne skall granska beslut som den själv deltagit i. Syftet med revisorns 
närvaro på styrelsemöten är att observera och ingripa ifall styrelsen är på väg att fatta beslut 
som är olagliga eller inte är förenliga med stämmobeslut. Hänsyn behöver tas till att kassör 
och styrelse är fritidsarbetande. Bokföringen behöver avslutas utan tidspress och antas av 
styrelsen innan de överlämnas till revisorerna. Eftersom revisorerna har full tillgång till 
redovisningen så kan revisionen påbörjas redan under pågående verksamhetsår och snabbt 
avslutas då styrelsen tagit sitt formella beslut. 


