
Uppsala studentradio alumnförenings stadgar
Stadgar antagna i Uppsala 2012-11-24
§1 Föreningens firma
Föreningens firma är Uppsala studentradio alumnförening.

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att:

• Skapa nätverk och mötesplatser för personer som har varit aktiva i Uppsala Studentradio-
förening (SRF).

• Anordna sammankomster för SRF:s alumner.
• Samarbeta med och stötta SRF.
• Bevara och författa SRF:s historia.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Redovisningsår
Föreningens verksamhetsår löper mellan ordinarie kongress.
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Medlem i föreningen kan varje fysisk person som varit medlem i SRF, godtar dessa stadgar 
samt betalar den av kongressen fastställda medlemsavgiften bli. Medlemskap i föreningen 
tecknas över ett kalenderår och måste förnyas årligen.

Kongressen har rätt att uppta, på livstid, ej betalande hedersmedlem.

§8 Uteslutning av medlem
Styrelsen har möjlighet att stänga av medlem som motverkar föreningens syfte, bryter mot 
stadgarna, de av styrelsen fastställda reglerna eller allvarligt skadar föreningen. Beslut om 
avstängning av medlem ska fattas med minst 2/3 majoritet av totala styrelsens medlemmar.

Har beslut om avstängning fattats ska frågan om uteslutning prövas på, efter beslutet, näst-
kommande kongress. På den kongress där frågan om uteslutning prövas ska den berörda 
medlemmen, innan omröstning sker, beredas tillfälle att yttra sig. Om fråga om uteslutning 
ska tas upp på kongressen ska detta anges speciellt i kallelsen.

Finner kongressen att medlemmen inte ska uteslutas upphävs avstängningen omedelbart. 



Om kongressen finner att medlemmen ska uteslutas innebär detta att medlemmen fråntas sitt 
medlemskap i föreningen. Den uteslutna medlemmen kan åter söka medlemskap i föreningen. 
Sådan ansökan måste först godkännas av kongressen innan medlemmen upptas i föreningen.

§9 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningen mellan kongresserna. Styrelsen är ansvarig för att uppfylla 
verksamhetsplan och kongressbeslut.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och minst 2, max 8, leda-
möter. Ordförande, vice ordförande och kassör väljs separat på kongressen. Styrelsen väljs på 
kongressen och tillträder direkt efter valet.

Styrelsen är beslutsmässig om kallelse till styrelsemötet har skett minst 7 dagar innan styrel-
semötet och minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslutsmässighet gäller även att 
ordförande eller vice ordförande måste vara närvarande.

Styrelsen sammanträder när ordförande, vice ordförande eller revisorer sammankallar till 
detta, eller när en majoritet av styrelsens ledamöter begär det.

SRF:s ordförande är ständigt adjungerad, med närvaro- och yttranderätt, till föreningens sty-
relsemöten och ska kallas till styrelsemötena på samma sätt som resten av styrelsen.

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på kongressen 1 eller 2 revi-
sorer. Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som sker i föreningen samt äger när-
varo- och yttranderätt vid styrelsemöten.

Valbar till revisor är person som inte sitter i styrelsen.

§11 Valberedning
För att hitta lämpliga kandidater till samtliga förtroendeposter väljer kongressen 1 till 3 perso-
ner till valberedningen. Valberedningen väljer inom sig en sammankallande.

Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal 
förklarar sig valberedningen som oenig.

Valbar till valberedning är medlem i föreningen.

§12 Ordinarie kongress
Kongressen är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie kongress ska hållas i Uppsala i 
november månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att kongressen ska vara be-
hörigt utlyst ska kallelse och möteshandlingar vara föreningens medlemmar tillhanda senast 4 
veckor i förväg. För att upptas som motion på kongressen ska förslag vara styrelsen tillhanda 
senast 2 veckor innan kongressen. Förslag som inkommer senare behandlas som övriga frå-
gor. Senast 1 vecka innan kongressen ska inskickade motioner och eventuellt kompletterande 
möteshandlingar skickas ut till medlemmarna. Krongresser ska hållas med minst 4 veckors 
mellanrum.



SRF:s styrelse har närvaro- och yttranderätt på kongressen. SRF:s styrelse ska kallas till kon-
gressen.

Följande ärenden ska behandlas på ordinarie kongress:
 mötets öppnande
 mötets behörighet
 val av mötesordförande
 val av mötessekreterare
 val av 2 justerare tillika rösträknare
 fastställande av röstlängd
 verksamhetsberättelse
 ekonomisk berättelse
 revisorernas berättelse
 ansvarsfrihet för styrelsen
 motioner
 verksamhetsplan för kommande år
 budget och fastställande av medlemsavgift
 val av 
  ordförande
  vice ordförande
  kassör
  övriga styrelseledamöter
  val av valberedning
  val av revisor(er)
 övriga frågor
 mötets avslutande

§13 Extra kongress
Om styrelsen, revisor eller minst ¼ av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla 
till extra kongress. Vid giltigt krav på extra kongress har den eller de som krävt kongress rätt 
att kalla. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 4 veckor i för-
väg. 

På extra kongress ska punkt 1-6 på dagordningen för ordinarie kongress behandlas. Vidare är 
det bara de ärenden som benämns i kallelsen som kan behandlas på extra kongress.

§14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas enligt styrelsens beslut.

§15 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt med 1 röst på kongressen.

§16 Röstetal
Alla frågor som behandlas på kongressen avgörs med absolut majoritet om inget annat anges i 
stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal får, efter en andra röstomgång om så av 
kongressdeltagare begärs, slumpen avgöra.

Det går inte att rösta via ombud eller i förtid.



Alla frågor som behandlas på styrelsemöte avgörs med enkelt majoritet, om inget annat anges 
i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal får ordförande eller i dennes frånvaro 
vice ordförande avgöra.

§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra kongress. För att vara giltig måste 
ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges 
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av 
föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning 
(§18) kräver beslut på två efter varandra följande kongresser varav 1 är ordinarie kongress.
§18 Upplösning

Föreningen kan upplösas om beslut fattas härom ⅘ majoritet på 2 av varandra följande kon-
gresser, med minst 4 veckors mellanrum, varav minst 1 ska vara ordinarie kongress. Vid 
upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till SRF, 
om SRF inte finns längre ska tillgångarna tillfalla verksamhet i enlighet med föreningens syfte. 
Hur detta ska ske beslutas på den sista kongressen. En ansvarig likvidator utses av kongres-
sen.


