Stadgar SVARK
Antagna på årsmötet 2014-02-18
§1
Namn
Klubbens namn är Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb, förkortat SVARK.
§2
Ändamål
Klubbens ändamål och syften är:
- Att inom området Södra Vätterbygden och nära angränsande områden sammanföra radioamatörer,
intresserade av radio samt allmänt teknikintresserade och tillvarata deras intressen.
- Att genom sammankomster, föredrag, demonstrationer, kurser m.m. sprida kännedom om vårt intresse,
och bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper.
- Att insamla och låta publicera gjorda rön och iakttagelser från denna verksamhet och därigenom bidra
till såväl den tekniska utvecklingen som spridningen och tillämpningen av gjorda erfarenheter.
- Att aktivt intressera ungdomar och handikappade för vårt intresseområde, samt på olika sätt stödja och
hjälpa dem till en stimulerande och givande fritidssysselsättning.
- Att bland medlemmarna verka för ett gott kamratskap.
§3
Karaktär
Klubben skall i partipolitiskt och religiöst avseende vara obunden. Klubben skall vara medlem i Föreningen
Sveriges Sändaramatörer, SSA, som är officiell representant i Sverige för International Amateur Radio Union
(IARU).
§4
Medlemskap
Aktivt medlemskap kan erhållas av envar som innehar gällande amatörradiosignal. Aktivt medlemsskap kan
också erhållas av annan radio- eller teknikintresserad. Styrelsen kan bevilja passivt medlemskap åt annan
amatörradioförening.
§5
Avgift
Medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek och differentiering fastställes av årsmötet. Nytt
medlemskap träder i kraft när årsavgiften erlagts. Årsavgiften skall vara kassören tillhanda senast den 28
februari. Medlem som ej betalt in årsavgift senast den 28 februari anses ej längre som medlem. Vid beviljat
medlemskap efter 1 oktober gäller årsavgiften även för nästkommande år.
§6
Rösträtt
Aktiv medlem har vid klubbens allmänna sammanträden en röst. Röst kan överlåtas genom skriftlig fullmakt till
annan röstberättigad medlem. Medlem får dock inneha högst en (1) fullmakt. Fullmakt skall för att vara giltig
registreras i röstlängden. Styrelseledamot kan varken nyttja egen eller fullmaktsröst för röstning och beslut i
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna arbetsåret.
§7
Uteslutning av medlem
Medlem som ej betalar fastställd årsavgift inom föreskriven tid avförs ur medlemsregistret. Om styrelsen efter
prövning finner särskilda skäl föreligga kan styrelsen besluta om undantag från denna regel. Medlem som bryter
mot klubbens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar klubben och dess syften kan av styrelsen med
enhälligt beslut uteslutas ur klubben. Dessförinnan skall dock styrelsen bereda vederbörande tillfälle att avge
förklaring. Utesluten medlem har besvärsrätt inför nästkommande årsmöte.
§8
Organisation
Klubbens medlemmar samlade till allmänna sammanträden, vartill samtliga medlemmar kallats, utgör
föreningens högsta beslutande organ. Allmänna sammanträden är årsmötet, extra sammanträde och ordinarie
föreningsmöten. Klubbens angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet ansvarig styrelse. Tiden för styrelsens
ansvar sammanfaller med mandatperioden.
§9
Årsmöte
Årsmöte avhålles under februari månad. Skriftlig kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillställas medlemmarna
under senast kända adresser (e-mail eller vanlig post) och utsändas senast fjorton dagar före mötesdagen. Till
kallelsen skall bifogas föredragningslista för mötet och avskrift av inkomna motioner. Vid årsmötet skall föras
protokoll upptagande årsmötets alla beslut.
Dagordning vid årsmötet:

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Justeringsmännen justerar mötesprotokollet tillsammans med
ordföranden.
5. Rösträknarna, enligt punkt 4, upprättar och tillkännager röstlängd över närvaro- och fullmaktsröster för mötet.
Kassören skall tillhandahålla särskild förteckning på röstberättigade medlemmar.
6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
7. Frågan om dagordningens godkännande.
8. Framläggande av verksamhets- resp. kassaberättelse.
9. Framläggande av revisionsberättelse.
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Val av styrelse. Ordförande väljes på ett år. Övriga ledamöter väljes på två år, efter principen att hälften
avgår vartannat år.
Årsmöte jämt år:
a) Val av ordförande.
b) Val av sekreterare.
c) Val av ungdoms- och utbildningsansvarig, som tillika är kontaktman
med SSA:s ungdoms- och utbildningssektion.
d) Val av förste suppleant
e) Val av vice kassör.
Årsmöte udda år:
a) Val av ordförande.
b) Val av vice ordförande
c) Val av kassör
d) Val av andre suppleant.
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för det kommande
verksamhetsåret.
13 Val av valberedning inför nästa års val av styrelse. Valberedningen skall bestå av tre personer, varav en skall
vara sammankallande.
14. Behandling av budget samt fastställande av medlemsavgiften för året efter det under vilket årsmötet hålles.
15. Behandling av styrelseförslag
16. Behandling av motioner.
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas.
Vid klubbens årsmöte får endast ärenden avgöras som varit angivna i kallelsen eller som står i omedelbart
samband med sådana ärenden.
§10
Motioner
Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid klubbens årsmöte skall till styrelsen göra skriftlig anmälan
härom senast 31 december. Styrelsen skall med kallelsen till årsmötet bifoga yttrande till inkomna motioner.
§11
Extra sammanträden
Extra sammanträden med klubben skall äga rum då styrelsen så beslutar, eller då det för uppgivet ändamål
påfordras av revisorerna, eller då minst en tredjedel av klubbens medlemmar skriftligen till styrelsen eller
revisorerna därom gör framställning med angivande av de ärenden som påkallat utlysande av extra sammanträde.
Beträffande kallelse och protokoll gäller vad som i §9 stadgas för årsmötet. Sammanträdet skall avhållas inom
två månader efter gjord framställning. Vid extra sammanträde skall punkterna 1-7 enligt årsmötesdagordningen i
§9 obligatoriskt förekomma.
§12
Föreningsmöte
Två föreningsmöten samt ett årsmöte skall hållas varje år. Kallelse skall anslås i klubblokalen eller genom
utskick till senast kända adress (e-mail eller vanlig post) senast fjorton dagar före mötet. Föreningsmöte kan
ersättas av årsmöte eller extra sammanträde.
§13
Beslut
I de fall inte annorlunda framgår av dessa stadgar skall vid klubbens allmänna sammanträden och styrelsemöten
fattas beslut med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om inte annat begärts eller stadgats. Vid lika röstetal
vid öppen omröstning har mötesordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning avgör lotten.

§14
Styrelsen
Styrelsen är mellan klubbens årsmöten klubbens högsta beslutande organ och består av följande ledamöter:
• Ordförande.
• Vice ordförande.
• Sekreterare.
• Kassör.
• Vice kassör.
• Ungdoms- och utbildningsansvarig.
• Förste suppleant.
• Andre suppleant.
Dessa ledamöter och suppleanter är var för sig ansvariga inför styrelsen och årsmötet för sina uppdrag. Styrelsen
kan till sin hjälp kalla såväl andra klubbmedlemmar som icke klubbmedlemmar. Styrelsen utser kontaktman för
myndighets- och SSA-kontakter. Styrelsen skall aktivt verka för att ändamål och syften enligt dessa stadgars §2 i
möjligaste mån uppfylles. Styrelsen skall förvalta klubbens tillgångar och redovisa dessa inför årsmötet.
Styrelsen skall tillse att kontinuerliga kontakter upprätthålles med SSA. I övrigt skall styrelsen på eget initiativ
handla i klubbens anda och i enlighet med dess stadgar. Styrelsen skall varje år hålla minst fyra styrelsemöten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden eller då minst
tre styrelseledamöter därom gör framställning. För att styrelsen skall vara beslutsmässig erfordras att samtliga
styrelseledamöter har kallats till sammanträdet ifråga och att minst fyra av dessa är närvarande. Vid samtliga
styrelsemöten skall föras protokoll upptagande alla styrelsens beslut.
§15
Ersättare vid avgång
Inträffar den situationen att suppleant inte finns, om styrelseledamot, revisor eller ledamot i valberedningen
avgår före valperiodens utgång, eller om utsedd suppleant avgår före valperiodens utgång, skall styrelsen utse
ersättare för den återstående valperioden utan att eljest föreskriven valordning iakttagas.
§16
Räkenskap och revision
För klubben skall räkenskapsåret sammanfalla med kalenderåret. Bokslutet skall vara verkställt senast den 15
januari, då räkenskaperna jämte tillhörande handlingar, ävensom av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse
jämte balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret, skall för granskning överlämnas till de utsedda
revisorerna. Revisorerna skall granska klubbens räkenskaper och förvaltning och taga del av styrelseprotokollen,
kontrollera vården av klubbens fasta och lösa egendom samt i övrigt kontrollera att av styrelsen fattade beslut
och vidtagna åtgärder är i enlighet med klubbens stadgar samt senast den 1 februari över granskningen avge
skriftligt utlåtande, revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Innan eventuell
anmärkning i anledning av revisionen framställes, skall tillfälle beredas styrelsen eller ledamot mot vars
förehavanden anmärkningen riktas, att avge yttrande i saken.
§17
Teckningsrätt
Klubben tecknas av dess ordförande och kassör samt vice kassör, samtliga var för sig. Styrelsen kan besluta om
begränsad teckningsrätt för annan person.
§18
Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar är inte giltig med mindre än ett enhälligt beslut därom fattas på årsmöte, eller om
beslut om ändringar fattas på två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte och ett extra
sammanträde och därvid på båda sammanträdena bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande, samt att det
mellan de båda sammanträdena förflutit minst sextio dagar. Dessutom skall ändringsförslaget utförligt ha
omnämnts i kallelsen till sammanträdet eller sammanträdena i fråga.
§19
Upplösning av klubben
Beslut om upplösning av klubben är inte giltigt med mindre än att därom fattas beslut på två på varandra följande
sammanträden, varav ett årsmöte och ett extra sammanträde och därvid på båda sammanträdena biträtts av minst
fyra femtedelar av de röstande, samt att mellan de båda sammanträdena skall ha förflutit minst sextio dagar.
Dessutom skall förslaget till upplösning av klubben utförligt ha omnämnts i kallelsen till sammanträdena i fråga.
Vad som efter gäldande av klubbens skulder återstår av klubbens tillgångar vid en eventuell upplösning skall
tillfalla ändamål som överensstämmer med klubbens syften och som beslutas vid det sista sammanträdet.

