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RSS
SKØUT - SCØUT

Stadgar
§ 1 Namn
Föreningens namn är RadioScouter i Stockholm, förkortat RSS.
Föreningens styrelse har sitt säte i Huddinge kommun.
§ 2 Ändamål
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation vars medlemmar i alla åldrar är
intresserade av scouting och/eller amatörradio, även kallat Radioscouting
-

att aktivera medlemmarna för att utvecklas inom området för radiokommunikation samt på
olika sätt stödja och hjälpa till en stimulerande och givande fritidssysselsättning

-

att vidareutveckla kunskap och kompetens inom området teknik och scouting till föreningens
medlemmar

-

att bland medlemmarna verka för god kamratskap i god scoutanda

-

att vara sina medlemmars kontaktorgan och remissinstans emot olika myndigheter och
samarbetsorgan

-

att vid behov och möjlighet kunna ställa sina resurser till förfogande för radio- och
sambandsfrågor inom olika samhällsfunktioner

-

att genom scoutmässig anda vara en positiv länk mellan scouting och amatörradio

-

att rekrytera nya radioamatörer bland scouter

-

att rekrytera nya scouter bland radioamatörer

-

att sprida kunskap om amatörradio inom scoutrörelsens olika förbund, på kår eller
avdelningsnivå

-

att vid möjlighet stödja scoutkårer och radioklubbar som vill arrangera JOTA, radiohajker eller
annan scout eller radiorelaterad verksamhet

-

att sprida kunskap om amatörradio och scouting där ungdomar finns och verkar, i tex. skolan,
fritidsgården, sommarkollot, scoutlägret eller idrottsföreningen

-

att etablera samarbete med befintliga radioklubbar, för att gemensamt utveckla
ungdomsarbetet, inom amatörradiohobbyn

§ 3 Medlemskap
Medlemskap erhålls av varje enskild person eller organisation som betalar föreningens medlemsavgift
samt är villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för föreningens ändamål och som ansluter
sig till föreningens stadgar.
Medlem som inte rättar sig efter föreningens stadgar eller motarbetar föreningens intressen och
beslut, kan uteslutas ur föreningen genom ett styrelsebeslut.
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen, äger inte rätt att få ut någon andel av årsavgiften
eller andra avgifter vilka beslutats av årsmötet. Utesluten medlem kan få sitt återinträde prövat av
årsmötet.
Medlem skall hålla föreningen informerad om aktuella adresser, postadress såväl som e-postadress
för kallelser och information.

§ 4 Avgifter
Medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs av årsmötet som också beslutar om
senaste betalningsdag. Medlemskap träder i kraft när årsavgift har kommit föreningen tillhanda.
Vid inträde i föreningen under de tre sista månaderna av verksamhetsåret gäller årsavgiften även för
nästa verksamhetsår, om betalningen motsvarar den summa som årsmötet har beslutat, för
nästkommande år.
Årsmötet äger rätt att besluta om differentierad medlemsavgift för ungdom, familj eller förening, samt
del av år.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 6 Styrelse
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med
stadgarna och årsmötets beslut.
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter som väljs på två år samt två suppleanter som väljs på
ett år. Ordförande och två ledamöter väljs jämna år. Övriga ledamöter väljs ojämna år.
Ordförande samt minst en ledamot skall vara aktiv scout registrerad i någon av de förbund som
Svenska Scoutrådet omfattar samt inneha amatörradiolicens i Sverige.
Minst en av ledamöterna skall vid invalet vara under 18 år, denna kan inte teckna föreningen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga styrelsefunktionärer.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen
- fastställer själv sin arbetsordning
-

skall varje verksamhetsår hålla minst fyra styrelsemöten

-

svarar för att styrelsemöten protokollförs. Arkivering skall ske av årsmötes- och
styrelseprotokoll samt av föreningens inkommande och utgående skrivelser

-

utser firmatecknare

-

förvaltar föreningens tillgångar och avlämnar till årsmötet verksamhets- och ekonomisk
berättelse omfattande räkenskapsåret

-

ansvarar för inköp och övriga ekonomiska åtaganden. Belopp av betydande storlek skall i
förväg ha beslutats av styrelsen

-

är beslutmässig efter att samtliga styrelseledamöter har kallats skriftligt via brev eller bekräftad
e-post, minst 14 dagar i förväg till sammanträdet ifråga och att minst fyra av de kallade är
närvarande

-

skall tillse att kontinuerliga kontakter upprätthålls med föreningen Sveriges Sändareamatörer
samt scoutförbund och distriktskanslier

-

utser övriga funktionärer nödvändiga för verksamheten

§ 7 Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall fortlöpande granskas av de på årsmötet
valda revisorerna. En skriftlig revisionsberättelse skall avges och föredras på årsmötet.
§ 8 Ersättare vid avgång
Om styrelseledamot eller revisor avgår före valperiodens utgång och suppleant inte finns, skall
styrelsen utse adjungerad ledamot för tiden fram till nästa årsmöte.
Om någon i valberedningen avgår under valperioden skall valberedningen informera styrelsen och
själv utse ersättare fram till nästa årsmöte.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före den 28 februari. Till årsmötet
kallas medlemmarna skriftligt, alternativt via meddelad e-postadress eller föreningens hemsida, senast
tre veckor före årsmötesdagen. Handlingar finns att hämta senast 14 dagar innan årsmötet, vid
föreningens träffar eller hos ordförande/sekreterare.
På årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare som jämte mötets ordförande skall justera mötesprotokollet samt fungera som
rösträknare
4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
5. Fråga om mötets behöriga utlysning
6. Fastställande av dagordning
7. Framläggande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
10. Val av styrelse
a. ordförande väljs på två år
b. val av övriga styrelseledamöter som väljs på två år efter principen att hälften avgår/omväljs
vartannat år
c. val av suppleanter som väljs på ett år
11. Val av två revisorer varav en utses som sammankallande
12. Val av valberedning bestående av minst två ledamöter varav en utses som sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för året efter det år under vilket årsmötet hålls
14. Behandling av budget för kommande verksamhetsår
15. Behandling av styrelseförslag
16. Behandling av motioner
17. Mötet avslutas
§ 10 Valberedning
Valberedningen
- skall föreslå styrelsekandidater till de förtroendeuppdrag som väljs av årsmötet
-

skall verka för kontinuitet i styrelsen

-

skall ta hänsyn till medlemsstrukturen i föreningen vid förslag till kandidater

-

skall presentera sitt förslag till kandidater senast 30 dagar innan årsmötet

§ 11 Motioner
Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid föreningens årsmöte skall till styrelsen göra skriftlig
anmälan härom senast 1 januari årsmötesåret. Motioner och styrelsens yttrande finns att hämta
senast 14 dagar innan årsmötet, vid föreningens möten eller hos ordförande/sekreterare.
§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligt anhållit därom
eller om styrelsen/revisorer så påkallar. Vid extra årsmöte skall kallelsen innehålla de frågor som skall
behandlas samt punkterna 1- 6 enligt dagordningen för ordinarie årsmötet. Inga övriga frågor får
behandlas. Utskick skall ske enligt samma princip som för kallelse till årsmöte. Beträffande protokoll
gäller vad som i paragraf 6 stadgas för årsmötet.

§ 13 Röstningsförfarande
Vid val har varje medlem en (1) röst. Personval skall ske med sluten omröstning för varje individ.
Enkel majoritet är gällande utom vid stadgeändring eller upplösning av föreningen. Fullmakter är
tillåtna, men medlem får bara rösta för en (1) fullmakt, förutom sin egen röst. Föreningar som har
betalat medlemsavgift har en (1) röst. Person som skall föra talan, skall styrka sin behörighet med ett
intyg/fullmakt utgivet av medlemsföreningens styrelse. Intyget får ej vara äldre än 90 dagar. Fullmakter
skall vara registrerade hos föreningen senast sju dagar före årsmötet.
§ 14 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar är inte giltig med mindre än att ett enhälligt beslut därom fattats på ordinarie
årsmöte, eller ett beslut om ändringar fattas på två av varandra följande möten, varav ett årsmöte och
ett extra årsmöte och därvid på båda mötena bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande. Minst 30
dagar skall ha förflutit mellan de båda mötena. Ändringsförslaget skall utförligt ha presenterats i
kallelsen till mötena i fråga.
§ 15 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning måste, för att äga giltighet, bifallas av minst tre fjärdedelar av de
röstande på två av varandra följande möten varav ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte samt att
det mellan de båda mötena förflutit minst 60 dagar.
Kallelsen till mötena skall tydligt presentera förslaget till upplösning. På det senare av dessa möten
skall beslutas om hur föreningens tillgångar skall fördelas, i överensstämmelse med föreningens
ändamål.
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