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Stadgar
för

REPEATERSÄLLSKAPET VÄSTRA

SK3YQ
Antagna vid årsmötet 1986 med ändringar beslutade t o m 2014-06-22.
(Senast antagna ändringar är markerade med streck i marginalen.)

1. ÄNDAMÅL
RepeaterSällskapet Västra (RSV) har som ändamål:
1.1. att enligt gällande bestämmelser driva de repeaterstationer inom RSV’s område, som
styrelsen beslutar.
1.2. att främja intresset för amatörradio bland föreningens medlemmar.
1.3. att utveckla medlemmarnas radiotekniska intresse.
1.4. att medverka till att den trafiktekniska standarden vid all radiotrafik hålles på en hög nivå.
1.5. att vidarebefordra information från PTS och RSV till medlemmarna.
2. MEDLEMSKAP
2.1. Medlemskap i RSV kan vinnas av radiointresserad, som vill stödja RSV’s ändamål.
2.2. Medlemskap gäller under det verksamhetsår för vilken fastställd medlemsavgift erlagts.
2.3. Medlem skall rätta sig efter de fastställda stadgar som gäller, samt i övrigt verka för att
främja RSV intressen.
2.4. Uteslutning av medlem kan ske:
2.4.1. genom bristande betalning. Medlemsavgift skall vara erlagt senast den 1 november
under verksamhetsåret.
2.4.2. genom att medlem grovt brutit mot dessa stadgar eller eljest motverkat RSV’s syfte,
äger RSV styrelse rätt att efter medlems hörande utesluta denne ur föreningen.

Sida 1 av 4

2014-06-22

3. LEDNING
3.1. RSV leds av en styrelse som årligen väljes i samband med årsmötet.
3.2. Styrelsen består av:
3.2.1. Ordförande, vald på 2 år.
3.2.2. Sekreterare, vald på 2 år.
3.2.3. Kassör, vald på 2 år.
3.2.4. Vice ordförande, vald på 2 år.
3.2.5. 1 - 5 ledamöter, valda på 2 år.
3.2.6. 1 - 2 suppleanter, valda på 2 år.
3.3. I de fall aktuell post inte kan väljas på årsmötet, kan styrelsen vid behov välja någon av
ledamöterna/suppleanterna att inneha aktuell styrelsepost på ett konstituerande möte.
3.4. Styrelsen har till uppgift:
3.4.1. att verkställa av årsmötet fattade beslut.
3.4.2. att under verksamhetsåret handlägga uppkomna ärenden.
3.4.3. att utse stationschefer för de repeaterstationer RSV förvaltar.
3.4.4. att vidarebefordra information från PTS och SSA till medlemmarna.
3.4.5. att förvalta RSV tillgångar på ett för föreningen betryggande sätt.
3.4.6. att årligen till årsmötet avge verksamhetsberättelse.
3.4.7. att utse bulletinredaktör.
4. VERKSAMHETSÅR
4.1. Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.
4.2. Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår (1 januari – 31 december) och bokslut skall
vara upprättad senast sista februari.
5. MOTIONER
5.1. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 30 april för att den ska behandlas av årsmötet.
6. ÅRSMÖTE
6.1. Årsmöte skall hållas före utgången av juli månad och kallelse till årsmötet skall ske
skriftligen, eller med e-mail, senast två veckor före årsmötet.
Om kallelsen sker med e-mail skall mottagningskvitto begäras.
6.2. Till kallelse skall föredragningslista bifogas, samt om möjligt valberedningens förslag.
6.3. Till årsmötet inkomna motioner bifogas kallelsen med styrelsens yttrande.
6.4.

Vid ordinarie årsmöte skall följande föredragningslista användas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötets
protokoll.
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5. Frågan om årsmötet blivit behörigen kallat.
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelseför det gånga verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. (styrelsens medlemmar äger ej rösträtt i denna
fråga)
9. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
10. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Val för nästkommande verksamhetsår av:
-Två revisorer
-En revisorssuppleant.
12. Val för nästkommande två verksamhetsår:
JÄMNA ÅR
OJÄMNA ÅR
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Halva antalet ledamöter
Halva antalet ledamöter
13. Val för nästkommande verksamhetsår :
14. Valberedning bestående av tre ledamöter.
15. Ev. fyllnadsval
16. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
17. Fastställande av ekonomisk plan för det kommande året.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Tillkännagivande av utsedd bulletinredaktör.
20. Övriga frågor för överläggning men ej för beslut.
21. Årsmötets avslutande.
6.5. Justerat årsmötesprotokoll skall utan dröjsmål anslås på RSV hemsida.
6.6. Medlem skall på begäran kunna få papperskopia av justerat årsmötesprotokoll.
7. EXTRA ÅRSMÖTE
7.1. Extra årsmöte kan sammankallas då styrelsen anser detta påkallat, eller om 3/10 av
föreningens medlemmar så begär.
7.2. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte enligt §§6.1 - 6.3
8. MEDELSFÖRVALTNING OCH REVISION
8.1. Styrelsens ledamöter och suppleanter är gemensamt ansvariga för de medel och den
materiel som står under deras förvaltning.
8.2. Ledamot är dock ej ansvarig för beslut vid vilken han ej varit närvarande, eller för sådant
beslut vid vilket han till protokollet låtit anteckna avvikande mening.
8.3. Medel och materiel skall förvaras på ett betryggande sätt.
8.4. Föreningen skall ha plusgiro- och/eller bankgiro- och/eller bankkonto.
Kontot tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
8.5. Föreningen tecknas i övrigt av ordförande, sekreterare och kassör var för sig.
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8.6. Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant utsedda av årsmötet.
8.7. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse till årsmötet över vidtagen granskning och skall
avse hela verksamheten.
9. STADGEÄNDRING
9.1. Beslut om ändring av RSV stadgar kan endast fattas på ordinarie årsmöte samt på
efterföljande extra årsmöte med minst 30 dagars mellanrum.
9.2. Stadgeändringen är giltig då med 2/3 majoritet av angivna röster, såväl vid ordinarie som
extra årsmöte.
9.3. Förslag till stadgeändring skall delges medlem senast vid kallelse till det årsmöte som ska
behandla ärendet. Styrelsens yttrande skall bifogas.
9.4. Efter stadgeändring skall de nya stadgarna utan dröjsmål anslås på RSV hemsida.
9.5. Medlem skall på begäran kunna få papperskopia av gällande stadgar.
10. UPPLÖSNING
10.1. Förslag till upplösning av RSV kan endast väckas motionsledes och skall denna i
likhet med övriga motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april.
10.2.

Motionen förelägges årsmötet med styrelsens yttrande.

10.3.

Av motion om RSV upplösning skall framgå hur RSV medel och materiel skall
fördelas eller förvaltas.

10.4.

Årsmötets beslut är giltigt med 2/3 majoritet av avgivna röster.

10.5.

Förslag om upplösning av RSV skall skriftligen delges föreningens medlemmar senast
två veckor före årsmöte.

11. GILTIGHET
Dessa stadgar gäller från den 22 juni 2014.
12. BESLUT
Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2014-06-22.

Vid protokollet:

Justeras:

Mats Danielsson, SM3KDY, (Sekr.)

Justeras:

Hans Sundkvist, SM3PXG, (Ordf.)

Justeras:
Ingvar Bergström, SM3GFN

Tage Skoglund, SM3FTE
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