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Som grund för bifogat förslag till nya stadgar för Ham-Club Lundensis, HCL ligger de s k Normalstadgar som Skatteverket och 
Riksidrottsförbundet med flera rekommenderar vid bildandet av nya ideella föreningar. Skrivningarna uppfyller formkraven som 
behövs för att säkra medlemsdemokratin, den enskilde medlemmens rätt till insyn i föreningen och att föreningen kan drivas på ett 
modernt och rationellt sätt. Styrelsen får genom de nya stadgarna tydligare riktlinjer att förhålla sig till samtidigt som friheten att utse 
funktionärer eller arbetsgrupper efter de behov som kan uppstå vid ett givet tillfälle ökar. I de nuvarande stadgarna är ett stort antal 
funktionärsposter specificerade varav en del av dessa de senare 10-20 åren antingen har varit vakanta eller helt enkelt inte behövts 
tillsättas eftersom vissa typer av verksamhet inte bedrivits. 
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1 kap Allmänna bestämmelser 
1 §  Ändamål  
Föreningen har som ändamål att värna om och sprida amatörradiointresse i Lund med omnejd. 

2 §  Föreningens namn m.m. 
Föreningens fullständiga namn är "Föreningen Ham-Club Lundensis, HCL, Lunds Radioamatörer". I dessa stadgar kallad 
Föreningen. 
Föreningen har sitt säte i Lunds kommun. 
Föreningen, är en oavhängig, religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som arbetar på ideell grund med inriktning 
på radioteknik och radiokommunikation. 

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i Föreningen som Medlemmar.  

4 §  Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, Medlemsmöten och styrelsen. 

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 

6 §  Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.  
Styrelsen har rätt att delegera valda delar av firmateckningsrätten till del av styrelsen. 
Den eller de som genom delegation fått fullmakt att företräda Föreningen har redovisnings- och rapporteringsskyldighet 
till styrelsen. 

7 §  Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte, samt ett (1) stadgeenligt kallat Medlemsmöte, 
med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Medlemsmötet skall hållas inom en period av 30 till 90 dagar efter årsmötet eller 
extra årsmöte. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl Medlem som styrelsen. 

8 § Upplösning av Föreningen 
För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte, samt ett (1) stadgeenligt kallat Medlemsmöte, 
med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Medlemsmötet skall hållas inom en period av 30 till 90 dagar efter årsmötet eller 
extra årsmöte.  

Förslag till upplösning av Föreningen får lämnas skriftligen av såväl Medlem som styrelsen. Vid förslag från 
Medlemmar, måste minst en 1/4 av Föreningens röstberättigade stödja förslaget  

I beslut om upplösning av Föreningen ska anges dels att Föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt ändamål 
vilket kan anses främja amatörradiointresset, dels att den upplösta Föreningens handlingar skall arkiveras i Arkivcentrum 
Syd, Lunds Stadsarkiv eller i lämpligt arkiv som rekommenderas av dessa två nämnda. 

2 kap Föreningens Medlemmar 
1 §  Medlemskap 
Fysisk person som vill stödja Föreningens ändamål kan bli röstberättigad Medlem (Medlem).  
Medlemskap erhålles då årsavgiften inbetalats till Föreningen.  
För fortlöpande Medlemskap skall Medlemsavgiften erläggas årligen senast den 15 februari. 
Medlemsavgiften gäller för kalenderår den 1 januari till 31 december.  
För nytillkomna Medlemmar gäller att Medlemsavgift som erläggs mellan 1 januari och 30 september gäller innevarande 
kalenderår, Medlemsavgift som erläggs mellan 1 oktober och 31 december gäller även för påföljande kalenderår. 
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2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter 
Medlem 
- skall följa Föreningens stadgar och beslut som fattats av beslutande organ, 
- skall förse Föreningen med aktuella kontaktuppgifter,  
- skall betala de avgifter som beslutats av Föreningen, 
- skall sprida information om Föreningen och dess ändamål, 
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för Medlemmarna, 
- har rätt till information om Föreningens angelägenheter,  
- har inte rätt att ta del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen. 

3 §  Utträde 
Medlem, som önskar utträda ur Föreningen, ska skriftligen anmäla detta.  

Om inte annat beslutas upphör Medlemskapet enligt §§ 2 och 3 när Medlemmen avförs från Medlemsförteckningen. 
Personen ska underrättas om att Medlemskapet har upphört. 

4 §  Uteslutning m.m. 
Medlem får uteslutas om Medlemmen motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot Föreningens stadgar 
eller på annat sätt skadat Föreningens intressen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger kan Föreningen i stället meddela Medlemmen skriftlig varning.  

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att Medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, 
fått tillfälle att skriftligt yttra sig om de omständigheter som föranlett att Medlemskapet ifrågasätts.  

5 § Medlemskapets upphörande 
Beslut om uteslutning eller varning får fattas av styrelsen tidigast 30 dagar efter det att styrelsen meddelat Medlem att 
Medlemskapet ifrågasätts och skälen därtill.  

I beslut om uteslutning eller varning skall skälen därtill redovisas samt vad Medlemmen skall iaktta för överklagande av 
beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till Medlemmen. 

6 § Överklagande 
Medlem har, inom en tid av 14 dagar, räknat från det datum Medlemmen meddelats, rätt att yttra sig, en (1) gång, över de 
omständigheter som föranlett varningen, eller Medlemskapets annullering. Överklagandet skall vara skriftligt. 

3 kap  Årsmöte 
1 §  Tidpunkt och kallelse 
Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ och skall avhållas före utgången av mars månad på tid och plats som 
styrelsen bestämmer.  

Kallelse till årsmötet och förslag till dagordning skall, av styrelsen senast 20 dagar före årsmötet, tillhandahållas 
Medlemmarna via fysisk och/eller elektronisk post. Vidare skall kallelse och förslag till dagordning publiceras på 
Föreningens webbplats, anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, 
nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för Föreningen eller dess Medlemmar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens propositioner 
och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för Medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet. I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga att ta del av. 

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av Årsmötet 
Såväl Medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från styrelsen (proposition) skall bifogas kallelsen till årsmötet. 
Förslag  från Medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.  
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 
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3 §  Sammansättning och beslutsförhet 
Årsmöte består av närvarande röstberättigade Medlemmar.  
Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade Medlemmarna.  

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på Årsmötet 
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att Medlemsavgift har betalats senast innan årsmötets öppnande.  
Medlem har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt. 
Icke Medlem som adjungeras till årsmötet har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

5 §  Ärenden vid Årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
2. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare. 
3. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Godkännande av verksamhetsberättelse med årsredovisning för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret. 
7. Godkännande av revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets-  /räkenskapsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av verksamhetsplan med budget.  
10. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner från Medlemmarna. 
11. Fastställande av Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
12. Val av ny styrelse 
a Ordförande för en tid av två år att väljas jämna årtal; 
b Vice Ordförande för en tid av två  år att väljas udda årtal; 
c Sekreterare för en tid av två år att väljas jämna årtal; 
d Kassör för en tid av två år att väljas udda årtal; 
Val av Revisorer 
a Revisor (sammankallande) för en tid av två år att väljas jämna årtal; 
b Revisorsuppleant för en tid av två år att väljas udda årtal. 
Val av valberedning 
Ordförande för en tid av två år; 
Ledamot för en tid av två år. 
13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut kan inte tas under punkt 13 övriga frågor. Medlem har rätt att få fört 
sin talan till protokollet. 

6 §  Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla Medlemmarna till extra årsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel av Föreningens röstberättigade 
Medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas 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 60 dagar 
från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet tillställas 
Medlemmarna via fysisk och/eller elektronisk post. Vidare skall kallelse och förslag till dagordning publiceras på 
Föreningens webbplats, anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till dagordning behandlas. 

7 §  Beslut och omröstning  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. §§ 7 och 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.  
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
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Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald 
oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad Medlem begär det skall dock sluten omröstning ske. 

8 §  Ikraftträdande 
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat anges. 

4 kap  Valberedning 
1 §  Sammansättning  
Valberedningen skall bestå av två Röstberättigade Medlemmar valda av årsmötet, varav en utses till valberedningens 
ordförande. 
Valberedningen skall sammanträda när ordföranden så bestämmer. 
 
2 §  Åligganden 
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och skall i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret 
följa styrelsens och revisorernas arbete. 

Valberedningen skall senast 60 dagar före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid årsmötets slut, om de avser 
kandidera för nästa mandatperiod. Skyndsamt därefter skall valberedningen informera Medlemmarna om eventuella 
avsägelser. Valberedningen skall upplysa Medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.  

Valberedningen skall senast 20 dagar före årsmötet meddela röstberättigade Medlemmar sitt förslag, samt meddela 
namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. 

Innan omröstningen påbörjas på årsmötet skall valberedningen presentera sitt förslag och vilka meriter kandidaterna har 
uppgett. 

Valberedningen arbetar i förtroende och får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

5 kap  Revision 
1 §  Revisorer och revision 
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. 
Revisorerna skall vara oberoende av dem som de har att granska. 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar. 
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar 
före årsmötet. 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt 
till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

6 kap  Styrelsen 
1 §  Sammansättning 
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Styrelsens storlek och sammansättning beslutas av 
årsmötet.  Styrelsen skall dock alltid bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan vid behov utökas med 
vice ordförande och/eller en ledamot. 

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  
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2 §  Styrelsens åligganden 
Styrelsen är Föreningens verkställande och förvaltande organ.  

Styrelsen är beslutande organ och ansvarar för Föreningens angelägenheter när årsmöte, extra årsmöte och Medlemsmöte 
inte är samlat. 

Det åligger styrelsen särskilt att  
- se till att Föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler, 
- verkställa av årsmötet, extra årsmöte och Medlemsmöte fattade beslut, 
- planera, leda och fördela arbetet inom Föreningen och om så behövs utarbeta arbetsordning samt instruktioner för 
underliggande verksamhet, 
- att inom sig utse signalansvarig för Föreningens ordinarie anropssignal SK7CE samt eventuell specialsignal om sådan 
finnes,   
- vid behov tillsätta de funktionärer som behövs, 
- ansvara för och förvalta Föreningens medel, 
- fortlöpande informera Medlemmarna om Föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada 
Föreningens intressen, 
- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och 
- förbereda årsmöte. 

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt Föreningens stadgar och 
övriga för Föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden om sådan valts träda 
in i ordförandens ställe.  

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två 
ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att inom 7 dagar utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla 
till sammanträde.  

Kallelser skall alltid skickas till samtliga styrelseledamöter samt revisorerna. Endast ärenden som är upptagna på den 
utskickade dagordningen får behandlas i de fall styrelsen inte är fulltalig. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid 
telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.  

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke skall protokoll upprättas. Protokoll skall undertecknas av 
mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet om någon så begär. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Övergångsregler gällande för årsmötet 2017 i samband med införande och tillämpning av dessa stadgar 
Styrelseledamot och övrig ledamot som väljs på jämna årtal, (tidigast årsmötet 2018), skall väljas på årsmötet 2017, för en mandatperiod 
på endast ett (1) år, efter det att dessa stadgar antagits och beslutspunkten justerats med omedelbar verkan. 

 

 

(Slut på dokumentet) 
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