RADIO SALA (org.nr 802433-4644)
Stadgar antagna på Årsmötet 2015


§ 1	VERKSAMHETSOMRÅDE
Radio Sala är partipolitiskt och religöst obunden ideell förening, registrerad hos Skatteverket.
Radio Sala har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län.	


§ 2	UPPGIFT
	Radio Sala har till uppgift att
	utgöra en sammanslutning för föreningar, organisationer, kulturella grupper inom Sala kommun som vill sända närradio.
	samordna medlemsföreningar/organisationers programverksamhet för sändning över närradionätet.
	tillhandahålla medlemsföreningar teknisk utrustning och kompetens för att praktiskt kunna sända närradio

att sända program producerade av Radio Salas Vänner.


§ 3	MEDLEMSKAP
Medlemskap i Radio Sala kan erhållas av demokratiskt uppbyggda föreningar/organisationer som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Sala kommun och som betalt medlemsavgift.

Radio Salas styrelse fattar beslut om medlemskap.
För att få sända närradio via Radio Sala måste föreningen ha ett eget sändningstillstånd från Myndigheten för Radio och TV samt musiklicens från STIM.

Enskilda personer kan bli medlem i Radio Salas Vänner.


§ 4	MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift och andra för verksamheten gällande avgifter för medlems- föreningar och Radio Salas Vänner beslutas på Årsmötet.


§ 5	VERKSAMHETSÅR
	Radio Salas verksamhetsår och redovisningsår är kalenderår.

§ 6	VALBARHET
Valbar till uppdrag inom Radio Sala är medlem i medlemsförening/organistation och medlem i Radio Salas vänner.

§ 7	ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast under mars månad. Kallelse till Årsmötet sker skriftligen minst 6 veckor före Årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst 4 veckor före Årsmötet. Årsmöteshandlingar finns att tillgå för medlemmar senast 
2 veckor före Årsmötet. Varje medlemsförening/organistation representeras av ett ombud med rösträtt.

Följande ärenden ska behandlas på Årsmötet:

Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd (närvarolista)
Mötets stadgeenliga utlysande
Val av mötespresidium:
a) ordförande
b) sekreterare
c) justerare tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse
	Revisorernas berättelse
	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
	Motioner
	Fastställande av verksamhetsplan och budget
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter
	Val av styrelse och övriga funktionärer
a) Ordförande (2 år)
b) Övriga ledamöter (2 år), minst 4 stycken varav hälften väljs växelvis jämna och udda år.
c) Styrelsesuppleanter (1 år), erforderligt antal
d) Revisor (2 år)
e) Revisorsuppleant (1 år)
f) Valberedning, erforderligt antal
	Övriga ärenden
Mötets avslutning


§ 8	EXTRA ÅRSMÖTE
Extra Årsmöte skall sammankallas om ordinarie Årsmöte så beslutar eller då minst två tredjedels majoritet (2/3) av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske senast två veckor innan det extra Årsmötet och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.


§ 9	STADGEÄNDRINGAR
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst två tredjedels (2/3) majoritet på två på varandra följande Årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie Årsmöte. Minst två veckor skall förflyta mellan dessa två Årsmöten.


§ 10	UPPLÖSNING
Föreningen Radio Sala kan upplösas genom likalydande beslut fattat med två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande Årsmöten, varav ett skall vara ordinarie Årsmöte. Hur föreningens tillgångar skall användas efter en upplösning beslutas i samma ordning som upplösningen.

