
Stadgar för Trollhättans Sändareamatörer 2012-02-16. 
  Beslutna vid mötet den 19/1 2012 och årsmötet den 16/2 2012 
 

1. Föreningens namn är ”Trollhättans Sändareamatörer” (TSA). 
 Hemsidesadress: www.sk6dw.se 
 
2. Föreningen är en sammanslutning av personer intresserade av amatörradio. 

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för 
ett gott kamratskap bland dessa. Särskild vikt läggs vid rekrytering och 
utbildning av nya radioamatörer. 

  
3. Nya medlemmar vinner inträde efter Styrelsens godkännande. 
 Varje medlem erlägger en enligt stadgarna fastställd medlemsavgift och 

förväntas verka enligt föreningens syften. 
Hedersmedlem kan efter förslag från styrelsen utses på ordinarie 
medlemsmöte. 

 
4. Uteslutning ur föreningen kan ske efter beslut av styrelsen då medlem 

allvarligt brutit mot PTS föreskrifter eller föreningens inriktning i övrigt. 
  
5. Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet och skall erläggas senast en månad 

efter årsmötet. Reducering av avgiften sker vid nyinträde i föreningen efter 
juni månads utgång. 
Styrelsen kan besluta om nedsättning av avgiften i särskilda fall. 

 
6. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
7. Ordinarie protokollfört medlemsmöte bör i regel hållas en gång varje månad 

utom i juli. 
 
8. Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. 
 På årsmötet skall följande punkter tas upp: 
 1.  Mötets öppnande 
 2.  Dagordning för mötet 
 3.  Fastsällande av röstlängd 
 4.  Val av ordförande för årsmötet  
 5.  Val av sekreterare för årsmötet 
 6.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet 
 7.  Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse. 
 8.  Genomgång av kassarapport samt fastställande av medlemsavgift 
 9.  Föredragande av revisionsrapport 
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
  



11. Val av  Ordförande för två år (väljs ojämna år) 
   Sekreterare för två år (väljs jämna år) 
   Kassör för två år (väljs jämna år) 
   Styrelsesuppleant 

Revisor 
Revisorssuppleant 

   Repeaterföreståndare 
   Stationsföreståndare 
   Materielförvaltare 
   Övriga poster (t.ex. webansvarig, lokalansvarig) 

Valberedning (2 personer) 
    Alla poster utöver ordförande, sekreterare och kassör väljs för ett år 
 12. Skrivelser/Motioner till årsmötet 
 13. Årsmötets avslutande 
 
9. Styrelsen skall bestå av minst 3 personer nämligen ordförande, kassör och 

sekreterare och är beslutsmässig när dessa 3 personer är närvarande. 
 
10. Stadgeändring kan ske efter beslut på två ordinarie medlemsmöten, varav det 

ena skall vara årsmötet. Beslutet skall tas med 2/3 majoritet på båda mötena. 
 
11. Beslut om föreningens upplösning kan tas om två tredjedelar av föreningens 

medlemmar är överens om detta. Beslut tas då vid två på varandra följande 
ordinarie medlemsmöte. Eventuella tillgångar skall efter upplösningen tillfalla 
SSA. 

 


