
STADGAR 
MOTALA SÄNDAREAMATÖRER SK5SM 

Ändring fastställd vid årsmötet 2014-03-15 

Föreningens namn är MOTALA SÄNDAREAMATÖRER SK5SM, en till riksorganisationen 
SVERIGES SÄNDAREAMATÖRER SSA, ansluten lokal sammanslutning av personer 
som sysslar med radioexperiment på för amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten 
upplåtna frekvensband. Föreningens ändamål är: 

- att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja en sådan utveckling att 
den består och vidgas 

- att verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur, därigenom 
åstadkomma en kår av kunniga och ansvarskännande sändaramatörer 

- att genom medlemmarnas radioverksamhet och samarbete med SSA, andra 
föreningar, och myndigheter stärka föreningens anseende och öka 
utvecklingsmöjligheterna. 

§ 1 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan sökas av en var med intresse för att verka för dess ändamål. 
Beslut om medlemskap i föreningen fattas av föreningens styrelse. Beviljat medlemskap 
träder i kraft när fastställd årsavgift erlagts. Utträde ur föreningen sker skriftligt till förenings 
styrelse. Medlem som efter påminnelse inte betalar årsavgiften avförs ur medlemsregistret. 
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar dess syften, kan av 
styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem skall beredas 
tillfälle att avge förklaring. 

§ 2 Rösträtt 

Medlem har vid föreningens allmänna sammanträden en röst. Rösträtten kan överlåtas med 
fullmakt. Styrelseledamot får inte använda sin röst vid beslut i frågan om styrelsens 
ansvarsfrihet. 

§ 3 Organisation 

Föreningens medlemmar samlade till allmänt sammanträde, till vilket samtliga medlemmar 
har kallats, utgör föreningens högsta beslutande organ. Allmänna sammanträden är: 
Årsmöte och extra sammanträde. Föreningens angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet 
ansvarig styrelse. 

§ 4 Årsmöte 

a) Årsmötet avhålls före april månad. 

b) Skriftlig kallelse till årsmötet skall sändas ut till medlemmarna och tillkännages minst trettio 
dagar före årsmötesdagen. 

c) Till kallelsen skall bifogas föredragningslista och avskrift av inkomna motioner. 
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d) Motioner, som önskas behandlade på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda 
senast 1 januari. 

e) Årsmötesordning: 
1) Val av ordförande för mötet 
2) Val av sekreterare för mötet 
3) Val av två, personer att jämte ordförande justera mötesprotokoll. Justeringsmännen 
skall tillika utgöra rösträknare under mötet 
4) Frågan om mötets stadgeenliga utlysning 
5) Frågan om dagordningens godkännande 
6) Framläggande av styrelse och kassaberättelse 
7) Framläggande av revisionsberättelse 
8) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 
9) Val av styrelse: 

a/ Ordförande 
b/ sekreterare 
c/ kassör 
d/ 2 ledamöter 

10) Val av revisor och revisorsuppleant 
11) Val av valberedning 
12) Fastställande av medlemsavgifter för närmast kommande 
verksamhetsår 15) Övriga frågor 

§ 5 Extra sammanträde 

Extra sammanträde med föreningen skall äga rum då styrelsen så beslutar. Kallelse gäller 
vad som stadgats i §4 för årsmötet och punkterna 1 t.o.m. 5 i årsmötesordningen skall ingå. 
Extra sammanträde kan endast besluta i frågor som upptagits i kallelsen. 

§ 6 Stadgeändring 

Varje ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet vara beslutade vid två 
på varandra följande allmänna sammanträden varav ett är årsmöte. 

§7 Föreningens upplösning 

Vid föreningens upplösning skall dess behållning användas till ändamål som överens-
stämmer med föreningens syften. Beslut om föreningens upplösning skall för att äga 
giltighet vara fattade vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav ett 
årsmöte och på del sist hållna sammanträdet beslutat med minst 3/4 majoritet. Mellan dessa 
två sammanträden skall minst 90 dagar förflyta. 
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