Medlemskapsansökan Studentradion I Sverige
Grundläggande krav
En förening som vill bli medlem i Studentradion I Sverige (SRS) måste först och främst aktivt sända studentradio i
Sverige. Föreningen ska också:
o
o
o
o
o

Främja studentradioverksamhet i Sverige.
Vara partipolitisk och religiöst obunden.
Ha en intern demokratisk struktur vilket ska framgå i dess stadgar.
Respektera SRS riktlinjer och regelverk.
Betalar den av årsmötet fastställda avgiften efter medlemskap.

Uppfyller föreningen dessa grundläggande krav kan föreningen påbörja ansökan om medlemskap i SRS.

Ansökan om medlemskap
Föreningen ska vid inträdande ha haft ett årsmöte där föreningen bildades, stadgar antogs och styrelsen valdes. I
ansökan bifogas även årsmötesprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt
revisionsberättelse. Handlingarna skall bifogas som bilagor med denna blankett. Den ansökande föreningen skall även
skriva ett ansökningsbrev som kort beskriver föreningens historia och nuvarande verksamhet. Ni ska även ange varför ni
vill bli medlem och vad ni önskar för stöd från SRS.
Behöver ni hjälp med formalia kring årsmöte, stadgar eller liknande, kontakta SRS kansli.
När ni har skickat in er ansökan kommer den att granskas av SRS styrelse – saknas något ber SRS kansli om
kompletteringar. Därefter lägger SRS styrelse fram ansökan på ett stormöte/årsmöte där medlemmarna sedan röstar
om föreningens medlemskap. Om mötet beslutar att bifalla ansökan kommer ni som ny medlemsförening få ett
välkomstbrev som skickas till er kontaktpersons adress (eller mejl) samt en faktura med den av stormötet
beslutade medlemskapsavgiften.

1. Om föreningen
Här fyller ni i information om er förening. Har er förening ingen egen adress så fyll i kontaktpersonens adressuppgifter eller
mejladresser. Hit skickas information rörande SRS och ert medlemskap.
Föreningens namn

Kontaktperson. För- och efternamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Postort
Ev. webbsida

2. Stadgar och säte
Föreningen har antagit egna stadgar. Dessa är bifogade i ansökan.

Föreningens säteskommun

Datum för föreningens bildande
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3. Styrelsen
Ange tre av de personer som valts till styrelsen för verksamhetsåret. Totalt
består styrelsen av
personer.
För- och efternamn

Adress

Personnummer

Postnummer

Styrelsepost

Telefonnummer

Datum för medlemskap

E-post

Kön:
Man

2017För- och efternamn

Adress

Personnummer

Postnummer

Styrelsepost

Postnummer

Styrelsepost

Annat

Kvinna

Annat

Postort

Telefonnummer

Datum för medlemskap

E-post

Kvinna

Postort

Man

Adress

Personnummer

Annat

Kön:

2017För- och efternamn

Kvinna

Telefonnummer

Datum för medlemskap

E-post

Postort

Kön:
Man

2017-

4. Vad ni förbinder er till

Vad SRS förbinder sig till



Arbeta efter en intern demokratisk struktur.





Betala den av Stormötet beslutade medlemsavgiften.

Stötta och främja studentradioverksamhet runt om i
landet.



Delta på årsmöte och betala anlagda ombudsavgifter
(1500 sek per deltagare).



Arrangera två Stormöten per år (april/oktober).



Arrangera två nätverksträffar om året.

5. Verksamhet
Kryssa i minst en ruta som bäst överensstämmer med er verksamhet.
Poddproduktion

Tablålagd livesändning via webb eller FM

6. Underskrifter
För att er anmälan ska vara giltig krävs underskrift av en styrelsemedlem och en firmatecknare.
Personen som skriver under ska även vara uppskrivna under punkt 3 i ansökan, “Styrelsen”.
I och med underskriften intygar jag på heder och samvete:
1) Att lämnade uppgifter är korrekta (årsmötesprotokoll, stadgar verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning).
2) Att föreningen har haft ett årsmöte dit alla medlemmar var kallade med rösträtt eller ett konstituerande möte då föreningen bildades.
3) Att föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar.
4) Att föreningen inte får bidrag från Riksidrottsförbundet för sina sammankomster.
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Föreningens

Firmatecknare

Styrelsemedlem

Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Hur fick du/ni höra talas om
Studentradion i Sverige?

7. Checklista
Detta måste finnas bifogat i er ansökan:

Annan medlemsförening
Vänner
Webben
Vid universitet
Annat:

1. En ifylld ansökningsblankett.
2. Ett underskrivet årsmötesprotokoll.
3. Föreningens stadgar med datum då de senast justerades.
4. Resultat- och balansräkning.
5. Verksamhetsberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansökningsbrev.

Ansökan postas till:
Studentradion i Sverige
co/ Fabrik 38
Fabriksgatan 38
41251, Göteborg.
Eller mailas med bilagor till
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