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STADGAR FÖR UPPSALA STUDENTRADIOFÖRENING
ANTAGNA AV MEDLEMSMÖTET 2016-12-14

Allmänt
§1

Föreningens firma är Uppsala Studentradioförening.

§2

Uppsala Studentradioförening, nedan kallad SRF, är en ideell
studentförening, som är politiskt och religiöst obunden.

§3

SRF:s sätesort är Uppsala kommun, Uppsala län.

Syfte
§4

SRF har som huvudsakligt syfte att i Uppsala sända närradio för
studenter. SRF är ett högkvalitativt alternativ till andra radiokanaler
gällande musik, underhållning, kultur, nyheter, grävande journalistik
och samhällsreportage.

§5

SRF skall vara medlemmarnas egen radioförening/radiostation. SRF
skall för dess medlemmar bereda möjlighet att sända radio samt
utvecklas i sina kunskaper inom radiomediet.
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Föreningens medlemskap
§6

SRF är medlem i Studentradion i Sverige, SRS.

§7

SRF är medlem i Uppsala närradioförening, UNR.

Medlemskap
§8

Det finns två typer av medlemskap i SRF, sändande medlem och icke
sändande medlem, även kallad stödmedlem. Sändande medlem och
stödmedlem kan påverka föreningens verksamhet genom att delta på
medlemsmöten, inkomma med motioner och kandidera till poster.
Medlem i SRF kan varje fysisk person bli genom att erlägga den av
medlemsmötet fastställda medlemsavgiften för sändande
medlemmar eller genom att registrera medlemskap för icke
sändande medlem i enlighet med av styrelsen uppställda krav. Alla
sändande medlemmar skall uppfylla de utbildningskrav som styrelsen
fastställt för att få sända radio. Sändare som sänder för nation eller
förening behöver inte erlägga avgift då deras medlemskap sker
genom respektive nation eller förening.

§9

Alla nationer och föreningar har möjlighet att ansöka om att sända
hos SRF och betalar då för medlemskap.

§ 10 Enskild sändande medlem ansvarar för att program sänds på den
programtid som medlemmen åtagit sig.
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Uteslutande av medlem
§ 11 Styrelsen har möjlighet att stänga av medlem som motverkar SRF:s
syfte, bryter mot stadgarna, de av styrelsen eller medlemsmötet
fastställda reglerna eller allvarligt skadar föreningen. Beslut om
avstängning av medlem skall fattas med minst 2/3 majoritet av totala
styrelsens medlemmar.
§ 12 Efter beslut om avstängning skall den berörda personen kontaktas
och informeras om innebörden av avstängningen. Avstängd medlem
får inte nyttja SRF:s lokaler och utrustning, ej heller medverka i
verksamheten eller sända i SRF:s regi.
§ 13 Har beslut om avstängning fattats skall frågan om uteslutning prövas
på, efter beslutet, nästkommande medlemsmöte. Avstängd medlem
har rätt att enligt 33 § inkomma med anmodan om extra
medlemsmöte vilket styrelsen då skall utlysa. På det medlemsmöte
där frågan om uteslutning prövas skall den berörda medlemmen,
innan omröstning sker, beredas tillfälle att yttra sig. Om fråga om
uteslutning skall tas upp på medlemsmöte skall detta anges speciellt
i kallelsen.
§ 14 Finner medlemsmötet att medlemmen inte skall uteslutas upphävs
avstängningen omedelbart. Om medlemsmötet finner att
medlemmen skall uteslutas innebär detta att medlemmen fråntas sitt
medlemskap i SRF. Den uteslutne får inte nyttja SRF:s lokaler och
utrustning, ej heller medverka i verksamheten eller sända i SRF:s regi.
Den uteslutna medlemmen kan åter söka medlemskap i SRF, men
detta endast efter ett godkännande av medlemsansökan på ett
framtida medlemsmöte.
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Styrelsen
§ 15 Styrelsen planerar och ansvarar för SRF:s verksamhet. Styrelsen utser
ledningsgrupp.
§ 16 Styrelsen skall bestå av minst 6 och högst 10 personer. Stationschef,
ordförande, programchef tillika vice ordförande, sekreterare och
ekonomichef skall alltid ingå i styrelsen. Styrelsen väljs för ett år i
taget på medlemsmöte i enlighet med 32 §. Styrelseledamöter kan
även väljas på fyllnadsval på extrainsatt medlemsmöte mellan
ordinarie medlemsmöten. För att framtvinga omval av styrelsen krävs
4/5 majoritet av medlemmarna vid ett medlemsmöte.
§ 17 Föreningens firma tecknas av stationschef, ordförande och
ekonomichef och kan tecknas var för sig. Om ytterligare
firmatecknare skall utses kan dessa väljas på styrelsemöte i enlighet
med 23 §.

Verksamhet
§ 18 Styrelsen beslutar vad som får sändas i SRF. Stationschef skall vara
ansvarig utgivare för samtliga program som sänds i SRF.
§ 19 Ansvarig utgivare har rätt att stänga av medlem i upp till 14 dagar
utan styrelsebeslut därom.
§ 20 Medlem ska följa SRF:s stadgar, syfte och regler. Om medlemmen
bryter mot dessa eller allvarligt skadar föreningen skall medlemmen
stängas av i enlighet med 11 och 19 §§.
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Styrelsemöte
§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse skickas inför styrelsemöten.
Ledningsgruppen och övriga personer kan adjungeras efter beslut av
styrelsen på gällande möte. Styrelsen är beslutför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande där inget annat anges i stadgarna.
§ 22 Beslut fattas med enkel majoritet där inget annat anges i stadgarna.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 23 Vid val av ytterligare firmatecknare skall det ske med 3/4 majoritet av
totala styrelsens medlemmar. Vid oenighet bordläggs frågan till
medlemsmöte.
§ 24 Beslut om utgift eller avyttring av SRF:s egendom vilken överstiger ett
värde av 10 000 kronor och som inte ingår i budgeten skall ske med
3/4 majoritet av totala styrelsens medlemmar.

Presidium
§ 25 SRF har ett presidium som består av ordförande, ekonomichef och
stationschef.
§ 26 Presidiet äger rätt att ta beslut i särskilt brådskande ärenden. Beslut
skall enhälligt tas av presidiets tre ledamöter. Presidiet står ansvariga
för de beslut som tas gentemot styrelsen. Presidiet är skyldigt att
informera om det tagna beslutet på nästkommande styrelsemöte.
Presidiets befogenheter lyder under 24 §.
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Räkenskapsår
§ 27 Räkenskapsåret för SRF skall vara kalenderår.

Revisor
§ 28 Revisor utses på medlemsmötet i maj. Denna skall fortlöpande
granska föreningens räkenskaper. En revisionsberättelse skall
upprättas och presenteras på medlemsmötet i maj.

Medlemsmöten och sändarkonferenser
§ 29 De mötestyper som förekommer för föreningens medlemmar är
medlemsmöte och sändarkonferens. Kallelse till medlemsmöte skall
ske minst

två veckor i förväg genom anslag i föreningslokalen och

utskick till alla medlemmar i SRF. Fråga skall vara inskickad senast en
vecka innan mötet för att beslutet skall kunna tas.
§ 30 Sändarkonferens hålls inför varje terminsstart. Programchef
presenterar då den preliminära sändningstablån och styrelsen
diskuterar visioner om SRF:s framtid.
§ 31 På medlemsmöte, det högst beslutande organet, skall styrelsen aktivt
informera om sitt arbete samt aktuella beslut.
§ 32 Vid medlemsmötet har varje person som enligt 8 § är medlem i SRF
en röst. Medlemsmöte skall hållas två gånger per år i; maj och
december.
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På medlemsmötet skall förekomma:
a) Upprättande av röstlängd.
b) Val av mötesordförande.
c) Val av mötessekreterare.
d) Val av två justerare tillika rösträknare.
e) Fråga om mötets behöriga utlysande.
f) Godkännande av dagordningen.
Utöver detta skall:
Medlemsmötet i maj innehålla:
g) Fastställande av revisionsberättelse.
h) Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
i) Verksamhetsberättelse för föregående år.
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
k) Val av revisor.
l) Val av:
1) Stationschef för SRF.
2) Programchef, tillika vice ordförande.
3) Vid behov övrig styrelseledamot.
m) Övriga frågor.
n) Mötets avslutande.
Medlemsmötet i december innehålla:
g) Val av:
1) Ekonomichef.
2) Ordförande.
3) Sekreterare.
4) Vid behov övrig styrelseledamot.
5) Valberedning (3 personer).
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h) Fastställande av medlemsavgiften.
i) Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
j) Övriga frågor.
k) Mötets avslutande.
§ 33 Extra medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen. Enskild medlem
i SRF kan inkomma till styrelsen med anmodan om extra
medlemsmöte, vilket styrelsen då skyndsamt skall utlysa.
Kallelseförfarandet skall ske i enlighet med 29 §.
Extra medlemsmöte skall innehålla punkt a-f enligt 32 § samt:
g) Fråga som skall beröras.
h) Övriga frågor.
i) Mötets avslutande.
§ 34 Röstning på medlemsmöten via telefon, elektroniska hjälpmedel eller
ombud är ej möjligt.

Stadgeändring
§ 35 Ändring av stadgarna sker genom beslut på två på varandra följande
medlemsmöten med minst 14 dagars mellanrum. Om fråga om
stadgeändring skall tas upp på medlemsmöte skall detta anges
speciellt i kallelse tillsammans med förslaget på ändring. Kallelse
skall skickas minst tre veckor innan mötet varvid medlem har rätt att
inkomma med åsikter fram till en vecka före mötet.
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Föreningens upplösande
§ 36 Föreningen kan upplösas om beslut fattas härom genom 4/5
majoritet på två på varandra följande medlemsmöten med minst 4
veckors mellanrum, varav minst det ena är ordinarie medlemsmöte.
Om fråga om föreningens upplösande skall tas upp på medlemsmöte
skall detta anges speciellt i kallelsen. Om beslut om föreningens
upplösande tas skall eventuella tillgångar användas till att främja
studentradioverksamhet. Styrelsen utser förvaltare att handha
upplösningen.

