FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

STADGAR

Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29
Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer
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1.

Föreningens sammansättning och säte

1.1 Föreningen Kristna Radionätet (nedan kallat KRN) är en ideell, opolitisk
förening för kristen media och kristna församlingar som sänder
radio, TV, webbradio eller webb-TV samt medlemmar som vill stödja föreningens syfte.
1.2 Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.
2.

Ändamål

KRN är en allmännyttig ideell organisation med ändamål att stödja kristen radio, TV, webbradio och
webb-TV verksamhet över hela Sverige.
3.

Medlemskap

3.1 Medlemskap kan erhållas av fysiska och juridiska personer som bedriver kristen verksamhet enl.
paragraf 1.1 eller som bedriver en verksamhet som har anknytning till kristen verksamhet enl. paragraf
1.1. Medlemskap erhålls genom att inbetala av årsmötet fastställda medlemsavgifter. Medlemskapet
indelas i tre kategorier.
a) Aktivt medlemskap.
Ger medlem rätt att delta i beslut på föreningens möten och få del av information, utbildning och
programbank som av föreningen förmedlas dess medlemmar. Medlem har också rätt att utnyttja
skivbanken till det pris styrelsen fastställer.
b) Stödjande medlemskap.
Ger medlem rätt att delta i beslut på föreningens möten och få del av information och utbildning som
av föreningen förmedlas dess medlemmar.
Medlemsavgiften för de två kategorierna (a och b) fastställs av årsmötet.
c) Hedersmedlem.
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har rösträtt vid
årsmötet och företräde till föreningens aktiviteter. Hedersmedlem kan vidtalas av styrelsen att
representera föreningen i enstaka officiella sammanhang .
3 .2 Medlemskap upphörande.
a) Avsägelse av medlemskap skall ske skriftligen senast på förfallodagen av faktura för
medlemskapet. KRN förbehåller sig rätten att inkräva upplupna avgifter om avsägelse inte har skett
inom korrekt tid.
b) Om medlem bryter mot föreningens stadgar kan denne efter beslut av styrelsen uteslutas ur
föreningen. Beslutet skall vara enhälligt. Utesluten medlem har ingen rätt till återbetalning av
medlemsavgift. Uteslutningen kan överklagas till årsmöte.
4.

Föreningens organisation

Föreningen har följande organisation för sin verksamhet:
- årsmöte
- föreningsmöte
- styrelse
- kommittéer, som kan tillsättas av årsmötet eller styrelse
- AU arbetsutskott
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5.

Beslutsfattande

5.1 I de fall ej annat står föreskrivet i dessa stadgar skall vid föreningens möten beslut fattas med
enkel majoritet.
5.2 Omröstning sker öppet om ej annat begärs eller stadgas.
5.3 Poströstning eller röstning via fullmakt är ej tillåtet.
5.4 Mötesordföranden äger endast utslagsröst vid lika röstetal vid öppen omröstning. Vid lika röstetal
vid sluten omröstning tillämpas skiljelott.
6.

Valbarhet

6.1 Ingen får samtidigt inneha mer än en av följande poster; styrelseledamot, revisor eller suppleant
för dessa.
7.

Verksamhetsår

KRN:s verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderår.
8.

Års- och föreningstämmöten.

Årsmötet är KRN:s högsta beslutande organ.
8.1 Ordinarie årsmöte hålls varje år före maj månads utgång.
8.2 Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Senast två
veckor före årsmötet skall medlemmarna ha erhållit styrelsens redovisning av det gångna årets
verksamhet.
Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmar tillhanda senast två veckor före mötet.
8.3 Vid omröstning på förenings- och årsmöte berättigar aktivt, stödjande och heders- medlemskap till
en (1) röst.
8.4 Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.5 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
a) Val av ordförande att leda förhandlingarna
b) Val av sekreterare för mötet
c) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
d) Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
e) Styrelsens verksamhetsberättelse
f) Revisorernas revisionsberättelse
g) Fråga om ansvarfrihet för den avgående styrelsen
h) Förslag från styrelsen (propositioner)
i) Förslag från medlemmarna (motioner)
j) Fastställande av medlemsavgift
k) Val av ordförande i föreningen
l) Val av ledamöter till styrelsen
m) Val av revisor alternativt revisorer och suppleanter för denne alternativt
dessa
n) Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
o) Övriga ärenden
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9.

Styrelse

9.1 Styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som årsmötet beslutar. Ordförande väljs för
ett år. Ordinarie ledamöter avgår växelvis vartannat år. Ersättare väljs för ett år.
9.2 Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare samt de funktionärer styrelsen finner lämpliga.
9.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Revisorerna i förening eller minst halva
antalet ledamöter äger rätt att kalla till styrelsemöte.
9.4 För beslutsmässighet krävs att samtliga ledamöter kallats minst fyra dagar i förväg, samt att minst
halva antalet ledamöter jämte ordföranden eller vice ordförande är närvarande.
9.5 Kallelse till styrelsemöte skall innehålla föredragningslista samt tillräckligt beslutsunderlag.
9.6 Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar samt redovisa dessa inför medlemmar på årsmötet.
9.7 Styrelsen skall sammankalla årsmötet.
9.8 Styrelsen skall i övrigt på eget initiativ handla i föreningens anda samt i enlighet med dessa
stadgar.
9.9 Adjungeringar kan göras av styrelsen, dessa erhåller yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
9.10 Styrelsen skall senast 28 februari varje år till revisorerna ha överlämnat protokoll,
verksamhetsberättelse samt vederbörligena avslutande räkenskaper.
10.

Revision

10.1 KRN:s räkenskaper skall revideras av en eller två på årsmötet valda revisorer, för vilka ersättare
skall finnas.
10.2 Det åligger revisor eller revisorerna att senast två veckor före årsmötet avsluta sin granskning av
verksamheten för föregående verksamhetsår och tillställa årsmötet berättelse över den företagna
revisionen, samt yttrande i fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
11.

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
12.

Protokoll

12.1 Protokoll skall föras vid föreningens samtliga möten och med sådan detaljrikedom att beslut,
inklusive underlag och syfte, klart framgår.
12.2 Protokoll vid styrelsemöte skall justeras av mötesordföranden. Protokoll tas upp på efterföljande
styrelsemöte för genomgång.
12.3 Protokoll skall föreligga utskrivet och justerade senast 14 dagar efter mötet.
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13.

Stadgeändring

13.1 För ändring av dessa stadgar krävs antingen
a. kvalificerad majoritet (2/3) vid ordinarie årsmöte, eller
b. enkel majoritet vid två på varandra föreningsmöten med minst 90 dagars mellanrum.
13.2 Förslag till ändring av stadgarna skall presenteras i kallelse till årsmöte/föreningsmöte.
14.

Föreningens upplösande

14.1 Beslut om upplösning av föreningen och fördelning av tillgångar fattas av två på varandra
följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte, dock med 90 dagars mellanrum.
Beslutet skall vara fattat med minst 2/3 majoritet.
14.2 Denna paragraf kan ej tagas bort.
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