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1. Föreningens namn skall vara Krokomsbygdens kulturella radioförening. 
2. Föreningen skall ha sitt säte i Krokom, Krokoms kommun. 
3. Föreningen är av ideell karaktär med öppen medlemsintagning och har för sitt 

ändamål att bedriva lokala närradiosändningar inom hela Krokoms kommun 
samt att utveckla närradiomediet inom sändningsområdet. 

4. Föreningen skall för sitt ändamål söka tillstånd hos Radio- och TV-verket i 
Haninge. 

5. Vid utövande av sändningsrätten skall föreningen sträva efter vidast möjliga 
yttrande- och informationsfrihet. Programverksamheten skall ha en lokal 
prägel där Krokomsbygdens mångkulturella utbud skall utvecklas och 
kännetecknas av mångfald och variation. Den lokala musiken och dialekten 
skall ha hög prioritet. 

6. Medlem i föreningen kan vara föreningar, organisationer, institutioner, 
företag, tidningar, kommunen, landstinget eller statlig myndighet samt 
enskild. I föreningen gäller öppen medlemsantagning. 

7. Föreningens tillgångar består dels av belopp som medlemmarna överlämnar 
till föreningen, dels och av avgifter, medel och egendom som på annat sätt kan 
tillfalla föreningen. Avkastningen av föreningens tillgångar skall årligen 
läggas till kapitalet sedan kostnader för förvaltning och verksamhet betalats 
därur. 

8. Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två av årsmötet för ett år 
i sänder utsedda revisorer varav minst en kan utses av Krokoms kommun. 

9. Räkenskaperna inklusive bokslut skall överlämnas till revisorerna senast den 1 
mars. Revision skall vara avslutad och revisionsberättelse avlämnad till 
styrelsen före den 31 mars. Årsmötet skall hållas senast den 30 april. 

10. Föreningens organ är årsmöte – styrelse och extra föreningsmöte. 
11. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen begär detta eller när minst en tredjedel 

av medlemmarna det begär. 
12. Kallelse med angivande av dagordning till i punkt 10 och 11 nämnt 

sammanträde skall ske genom brev som avsänts minst två veckor i förväg. Till 
styrelsemöte kan kallelse via telefon eller E-post godkännas om synnerliga 
skäl talar för detta. Vid kallesen skall i erforderlig omfattning bifogas till 
ärendena hörande handlingar. 

13. Varje medlem äger en röst vid årsmöte eller extra föreningsmöte att avges av 
en av medlemmen utsedd och vid mötet närvarande person. Röstning genom 
fullmakt eller ombud är ej tillåtet. 

14. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Fastställande av röstlängd 

  
Krokomsbygdens kulturella radioförening Gäller fr o m den m/n 2007



 STADGAR ( ) 2 3
Antagna vid årsmöte den 4 april 2007 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 
och tillika rösträknare 

5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts 
6. Föredragning av styrelseberättelse 
7. Föredragning av revisionsberättelse 
8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
9. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat 
11. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
12. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter till föreningen för 

verksamhetsåret 
13. Val av ordförande för ett år 
14. Val av tre styrelseledamöter för två år 
15. Fastställande av antal och val av styrelsesuppleanter för ett år 
16. Val av två revisorer för ett år 
17. Val av två revisorssuppleanter för ett år 
18. Val av två ledamöter i valberedningen för ett år 
19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
20. Ärende som av medlemmar önska upptaga till behandling 

Framställan härom skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före 
årsmötet. Årsmötet kan dessutom besluta om ärende får upptagas till 
diskussion för vidare behandling av styrelsen. Ärende som inte 
upptagits på föredragningslistan får inte företagas till avgörande av 
årsmötet. 

21. Årsmötets avslutande 
15. Vid extra föreningsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagerns protokoll 

och tillika rösträknare 
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
5. Ärende som föranlett det extra årsmötet 
6. Mötets avslutande 

16. Föreningens verksamhet skall ledas av en styrelse med säte i Krokom. 
  Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter, vilka väljes av årsmötet. 
Årsmötet väljer styrelsens ordförande på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen 
sig själv. Övriga ledamöters mandattid är två år. 
  Årsmötet väljer också lägst tre eller högst sex suppleanter med en 
mandatperiod på ett år. En suppleant inträder i styrelsen då ordinarie ledamot 
avgått eller är förhindrad att delta i styrelsen. Suppleant som skall tjänstgöra 
kallas av ordföranden. 
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  Styrelsens uppgift är att tillse att föreningens ändamål tillgodoses, samt att 
förvalta dess förmögenhet. 

17. Styrelsen företräder föreningen utåt. Föreningens firma får tecknas förutom av 
styrelsen, av högst två av styrelsen utsedda personer. 

18. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är 
beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande och däribland 
ordförande eller vice ordförande. 

19. Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
20. Omröstning vid årsmöte, extra föreningsmöte eller i styrelsen sker öppet 

såvida ej någon påkallar sluten omröstning. Vid omröstning blir den mening 
gällande för vilken de flesta röster avgivits. Val avgörs vid lika röstetal genom 
lottning. Även vid sluten omröstning och lika röstetal avgörs fråga genom 
lottning. I andra fall vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. 

21. Vid behandling av ärende, vars utgång kan medföra nytta eller vinning för 
ledamot eller för denna någon närstående skall ledamoten avträda. 

22. Styrelsen skall utse programutgivare för de program som sänds i 
närradiokanalen. Det åligger den asvarigen programutgivaren att se till att 
verksamheten följer radiolagen, radioansvarighetslagen samt de etiska regler 
för innehållet som föreningen själv beslutar. 

23. Program som utsänds i närradiokanalen får ej innehålla hot eller missaktning 
mot folkgrupp, ras eller trosbekännelse. 

24. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall upptas 
namn på närvarande ledamöter, de ärenden som förekommit till behandling 
samt besluten till dessa. Protokollen justeras på därför avsedd tid och plats 
dock senast vid nästkommande sammanträde. 

25. Styrelsen har att bestämma arvode eller lön till den/de som styrelsen anlitar 
för sin förvaltning. Styrelsen får uppdraga åt en eller flera av sina ledamöter 
att utöva särskilda funktioner eller handha särskilda förvaltningsuppdrag. 

26. Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut av årsmöte eller extra 
föreningsmöte dock endast då punkt 12 uppfyllts. 

27. Har beslut om föreningens upplösning fattats vid årsmöte eller extra 
föreningsmöte skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna. Vid 
försäljning av egendom i samband med föreningens upphörande har Krokoms 
kommun förköpsrätt.
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