
 
 
 
 
 
Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 
Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer 
Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3 
Stadgerevision vid årsmöte 1996-04-13; paragraf 9:1 
Stadgerevision vid årsmöte 2010-04-24; paragraf 1:1, 2, 3, 3:1, 4, 5:4, 8, 8;1, 8:3, 9:4, 12:2, 14:1, 14:2. 

 
Aktuell nu gällande lydelse av stadgarna §3 och 8 
 
 
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. 
 
1. Enkelt medlemskap. Ger medlem rätt att delta i beslut på föreningens möten och få del av den 
information som av föreningen förmedlas dess medlemmar. Medlem har dessutom rätt att få del av de 
radioprogram och inslag som förmedlas genom KRN. 
 
2. Förmånsmedlemskap. Ger medlem samma rättigheter som i kategori 1. Därutöver ger 
medlemskapet vissa av styrelsen beslutade ekonomiska fördelar som inte erhålls i kategori 1. 
 
3. Medlem med omfattande radioverksamhet. Den som bedriver en verksamhet enl. paragraf 1.1, 
omfattande minst 30 timmar eller motsvarande per vecka, har regelbundna sändningar och ett till stora 
delar enhetligt format kan beviljas denna form av medlemskap. Medlemskapet ger ytterliggare fördelar 
som beslutas av styrelsen. Beslut om vilka som har möjlighet att få del av denna form av medlemskap 
fattas av styrelsen. 
 
Dessa beslut kan överklagas till styrelsen och årsmötet. 
 
Styrelsen beslutar om detaljerna kring skillnaderna för de olika formerna av medlemskap. 
Styrelsen skall till årsmötet rapportera om fattade beslut. Årsmötet kan om så erfordras bistå styrelsen 
med riktlinjer i detta arbete. 
 
Medlemsavgiften för de tre kategorierna fastställs av årsmötet. 
 
3.2 Om medlem inte betalar medlemsavgift eller på annat sätt 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. 
 
 
8.3 Vid omröstning på förenings- och årsmöte berättigar enkelt medlemskap till en (1) röst. 
Förmånsmedlemskap till två (2) röster och medlemskap för medlem med omfattande radioverksamhet 
till tre (3) röster. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 
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Stadgerevision vid årsmöte 2015-04-11; paragraf 3, 3:1, 3:2, 8:3 

 
 
 

Styrelsen förslag till ändring av stadgar Ändringarna i texten är färgmarkerade 
 
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 inte betalar medlemsavgift eller på annat sätt(detta stycke tas bort) 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. 
 
 
 
8.3 Vid omröstning på förenings- och årsmöte berättigar aktivt, stödjande och heders- medlemskap till 
en (1) röst. 
 
 


