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(Antagna vid årsmöten, ordinarie och extra, 1996)
Senast reviderad: 2015-04-16
§ 1.

Örebro Närradio är en förening för samarbete mellan organisationer som äger
tillstånd att sända närradio över Örebro Närradios sändare.

§ 2.

Ändamål
Örebro Närradio har till uppgift att tillvarata de anslutna organisationernas gemensamma
intressen. Detta kan ske genom:
att företräda den vid förhandlingar med statliga och kommunala myndigheter,
organisationer och företag.
att handha gemensamma ekonomiska frågor.
att marknadsföra Örebro Närradio till intresserade organisationer och den lyssnande
allmänheten.
att utarbeta förlag till sändningsschema och att i övrigt handha och samordna
sändningstider.
att i övrigt alltid försöka stå medlemmarna till tjänst i närradiofrågor av alla slag.

§ 3.

Medlemskap
Medlemskap i Örebro Närradio kan erhållas av den som erhållit sändningstillstånd över Örebro
Närradio. Upphör tillståndet avbrytes medlemskapet och omförvandlas till passivt medlemskap
fram till nästa årsskifte.
Passivt medlemskap kan erhållas av organisation som uppfyller villkoren för att få
sändningstillstånd men som icke har sådant tillstånd.
Passivt medlemskap innebär rätt att deltaga i årsmöte och andra medlemsmöten och att där ha
yttrande-, men icke förslags- eller rösträtt. Yttranderätten begränsas dock till att icke omfatta
årsmötes-, förvaltnings- och ansvarsfrågor.

§ 4.

Verksamhetsår
Verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5.

Årsmöte / Representantskap
Örebro Närradios högsta beslutande organ är dess representantskap vars ledamöter är:
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A) Medlemmarnas valda ombud.
B) Styrelsens ledamöter med vardera en röst.
Varje medlem företräds av ett ombud med en röst. Rösträtt kan icke utövas genom icke
närvarande ombud.
Passiva medlemmar äger närvaro- och yttranderätt, men ej förslags- och rösträtt.
Ordinarie årsmöte hålles årligen dock senast före april månads utgång. Om så erfordras kan
extra årsmöte hållas vid en annan lämplig tidpunkt. Valda ombud till representantskapet kallas
till årsmöte och extra årsmöte av styrelsen.
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen. Sådant skall också sammankallas om revisorerna
eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär detta.
Kallelse skall vara utsänd till medlemmarna senast två veckor före årsmöte. Till årsmötet skall
dagordning och alla möteshandlingar som skall behandlas utsändas senast en vecka före
årsmötet.
Omröstning vid årsmöte sker öppet. Val skall dock kunna ske genom sluten omröstning om
någon så begär. För alla beslut gäller enkel majoritet med undantag för stadgeändringar och
föreningens upplösning. Vid lika röstetal, dock icke vid ordförandeval, vinner den mening
ordföranden företräder. I sådant fall avgöres valet genom lottdragning.
§ 6.

Motioner
Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

§ 7.

Dagordning
Vid representantskapets ordinarie årsmöte skall minst följande ärenden behandlas:
A) Upprop och fastställande av röstlängd.
B) Fastställande av årsmötets behöriga utlysande.
C) Fastställande av dagordning.
D) Val av mötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare samt två justeringsmän tillika
rösträknare.
E) Styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelse.
F) Styrelsens ersättningar.
G) Revisorernas berättelse.
H) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
I) Propositioner och motioner.
J) Fastställande av medlems- och övriga avgifter.
K) Val av styrelseledamöter med suppleanter, revisorer och suppleant för dessa.
L) Val av valberedning.
M) Övriga frågor.
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§ 8.

Styrelse, val, funktion
Styrelse utses vid ordinarie årsmöte och skall bestå av fem till sju ledamöter och två
suppleanter. Ordförande och kassör väljes på två år och detta bör ske på så sätt att inte båda
nyväljes samma år. Övriga ledamöter väljes på två år och på sådant sätt att halva styrelsen
nyväljes vartannat år. Frånsett ordförande och kassör äger styrelsen att sig själv konstituera. Till
styrelsen väljes två suppleanter på ett år och med angiven turordning.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som företräds av ordföranden.
Suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten.
Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör utgör arbetsutskott med vice ordförande som
ersättare och med uppgift att handlägga löpande ärenden samt förbereda styrelsemöten.
Ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden, är styrelsens verkställande ledamot.

§ 9.

Firmateckning
Rätt att teckna föreningens firma har ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan dessutom
besluta att övriga ledamöter, dock minst två i förening, äger teckna föreningens firma. Sådant
extra beslut skall vara tidsbegränsat och gälla särskilt angivet ärende.

§ 10.

Revision
För granskning av verksamheten och styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer och en
suppleant. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast fyra
veckor före årsmötet och skall återlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 11.

Uttaxering för administration och fasta kostnader
Styrelsen har att till årsmöte presentera preliminärt beräknande, gemensamma kostnader för
sändare, musikavgifter, administration mm. Styrelsen har härefter att besluta om hur och när
uttaxering skall ske.

§ 12.

Medlemsavgifter
Årsmötet beslutar om medlemsavgift för sändande organisationer samt för passiva medlemmar.

§ 13.

Stadgeändring
Ändring av stadgar kan ske vid representantskapets årsmöte genom beslut med minst 2/3
majoritet. Förslag till dessa ändringar skall då ha varit utsända till representantskapets ombud
minst fyra veckor före årsmötet.
Om genom politiska beslut dessa stadgar kommer i konflikt med gällande lag skall lagtexten ha
företräde. Samtidigt med detta skall alla tillståndsinnehavare meddelas aktuella ändringar.
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§ 14.

Upplösning
Upplösning av Örebro Närradio och avveckling av dess verksamhet sker om genom statligt
beslut all närradiosändning upphör eller förändras så att verksamhet inte längre är möjlig.
Beslut om upplösning kan även ske efter beslut av årsmöte, eller inkallat extra årsmöte, om
minst 3/4 av ombuden härom är ense.
Beslut om upplösning skall härefter konfirmeras genom ytterligare ett möte som skall äga rum,
minst en månad och högst tre månader, efter det första mötet.
Om ekonomiska eller andra tillgångar finns skall dessa fördelas mellan
medlemsorganisationerna.
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