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Fastställda på årsmötet 2018-02-24

§ 1 Allmänt
Klubben är en sammanslutning av personer som är 
intresserade av DX-ing och/eller amatörradio och radioteknik.

Klubben skall verka för att sprida information och kunskap om 
DX-ing och amatörradio i syfte att värva nya medlemmar.

Klubben skall verka för demokratisk antirasism genom kontakter 
med hela världen.

Klubben skall verka för att medlemmarnas intresse för 
radioteknik, DX-ing och amatörradio upprätthålls.

Klubbens verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 
december.

§ 2  Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av varje person som har intresse av DX-ing 
och/eller amatörradio samt vill ställa sig klubbens stadgar till 
efterrättelse.

Uteslutning ur klubben kan ske om medlem handlat i direkt strid 
mot dessa stadgar; allvarligt skadat klubben, eller på annat sätt 
skadat DX-ingens eller  amatörradions rykte. 

Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Beslut om uteslutning kan 
ske genom röstning vid årsmöte.

§ 3 Medlemsavgift
Varje medlem skall erlägga en årsavgift som fastställs av årsmötet. 
Årsavgiften skall erläggas senast den 31 januari det verksamhetsår 
avgiften gäller. Medlemsavgiften skall oavkortat användas för att 
främja klubbens syften.

§ 4 Medlemsmöte
Ordinarie, protokollfört medlemsmöte bör hållas minst 2 gånger 
årligen.



§ 5 Ansvar
Klubbens ordförande är dess representant i officiella sammanhang, 
samt leder mötesförhandlingarna, såvida inte någon annan utses 
därtill av ordföranden eller deltagande medlemmar.

Klubbens sekreterare skall sköta klubbens korrespondens, föra 
protokoll vid sammanträdena samt ordna och förvara klubbens 
handlingar.

 
Det åligger klubbens kassör att omhänderta klubbens medel, samt 
föra klubbens räkenskaper så att den ekonomiska ställningen vid 
varje tillfälle kan tillställas styrelsen eller revisorerna. Klubbens 
räkenskaper för föregående kalenderår, skall lämnas till revisorerna 
senast den 31 januari.

Det åligger klubbens revisorer att noga revidera klubbens 
räkenskaper och verksamhet i så god tid att revisionsberättelse för 
det gångna verksamhetsåret kan inlämnas till klubbens sekreterare 
senast den 15 februari.

Styrelsen och klubbens övriga representanter skall aktivt delta i det 
styrelse- och föreningsarbete som åläggs dem.

Varje enskild medlem bör på bästa sätt och efter sin förmåga aktivt 
deltaga i klubbens verksamhet.

Styrelsen och övriga medlemmar ansvarar för drift och underhåll av 
klubbens anläggningar samt ingångna avtal.

§ 6 Årsmöte
Klubben avhåller årsmöte senast den 28 februari året efter aktuellt 
verksamhetsår.

Kallelse skall ske på lämpligt sätt till varje medlem senast 14 dagar 
före mötet.

Årsmötet är klubbens högsta beslutande instans.

Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är 
närvarande.

Under årsmötet skall följande punkter bearbetas.



1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
2. Dagordningens godkännande.
3. Val av ordförande, sekreterare, och justeringsman (-män)  för 

mötet.
4. Styrelsens förslag och framställningar.
5. Framläggande av verksamhets-, kassa-, och 

revisionsberättelse.
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående 

verksamhetsåret.
7. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
8. Val av revisorer.
9. Beslut om kommande års medlemsavgift.
10. Frågan om kommande års verksamhet.
11. Övriga frågor.

§ 7 Rösträtt
Varje medlem som erlagt årsavgift för det innevarande 
verksamhetsåret har rösträtt vid årsmötet.

§ 8 Stadgeändringar
Stadgeändringar kan göras vid  årsmötet. Minst 2/3 majoritet av 
angivna röster krävs för godkännande av stadgeändring.

Stadgarna träder i kraft omedelbart efter årsmötets godkännande.

De nya stadgarna skall i sin helhet tillställas samtliga medlemmar 
snarast efter att de trätt i kraft.

Varje nytillkommen medlem skall snarast tilldelas ett personligt 
exemplar av gällande stadgar.

Stadgarna skall finnas i minst 1 exemplar i eventuell föreningslokal 
eller hemsida, så att den som så önskar kan ta del av dem.

§ 9 Klubbens upplösande
Klubben kan upplösas efter beslut av två på varandra följande 
årsmöten, varav minst det ena skall vara  ett ordinarie årsmöte. 
Minst 2/3 majoritet av angivna röster krävs vid det andra årsmötet.

Vid en eventuell upplösning av klubben skall kvarvarande tillgångar 
tillhörande klubben säljas. Innestående medel skall skänkas till 
Barncancerfonden.


