Stadgar Studentradion i Sverige
SENAST ÄNDRAD 2021-11-14

FIRMA
§ 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av
ordförande och kassör var och en för sig. Styrelsen kan utse övrig firmatecknare. SRS säte är i Göteborg.
SYFTE
§ 2 SRS är partipolitiskt och religiöst obunden. Dess syfte är att främja studentradioverksamhet i Sverige.
SRS verkar enligt demokratiska principer.
§ 3 SRS uppgift är att representera sina medlemsföreningar nationellt och internationellt; att fungera som ett
nätverk för medlemsföreningarna och stärka samarbetet mellan dessa; att stödja medlemsföreningarna och
fungera som en gemensam kunskapsbank.
STUDENTRADIOVERKSAMHET
§ 4 SRS riktar sig till radioredaktionell föreningsverksamhet av och för studenter vid
eftergymnasialutbildning vid högskola/universitet och folkhögskola.
VERKSAMHETSÅR
§ 5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.
MEDLEMSKAP
§ 6 Medlemmar i SRS är medlemsförenings samtliga medlemmar.
§ 7 I SRS finns 2 olika medlemskap; Grundläggande medlemskap och Fullvärdigt medlemskap.
§ 8 Införlivande av grundläggande och fullvärdigt medlemskap samt omvandling av grundläggande
medlemskap till fullvärdigt medlemskap sker på ett ordinarie stormöte.
§ 9 Grundläggande Medlemskap
Grundläggande medlemskap är för radioproducenter. Som radioproducent räknas de som regelbundet enbart
producerar pod eller annan typ av lyssna on demandproduktion.
§ 9:1 Skyldigheter
Erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift samt ombudskostnad.
Följa SRS stadgar samt respektera SRS syfte.
Vara en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Aktivt främja studentradioverksamhet.
Ha en interndemokratisk struktur.
§ 9:2 Grundläggande medlemmar som fullgjort skyldigheterna enligt § 9:1 har följande rättigheter:
Att få kallelse till SRS stormöten och styrelsemöten
Ha rösträtt med en (1) röst på stormöte, till vilken medlemsföreningen själv utser en representant.

Att bli adjungerade på SRS styrelsemöten.
Ha yttrande och yrkanderätt vid stormöten och styrelsemöten.
Att få ta del av SRS stadgar, protokoll och övriga handlingar.
Att få ärende behandlade vid stormöten.
Att kandidera till SRS förtroendeposter.
Att få grundläggande ekonomiskt stöd.
§ 10 Fullvärdigt medlemskap
Fullvärdigt medlemskap är för radiostationer
Som radiostation räknas de som har utsändning av flera utsändningar av redaktionellt material veckovis via
FM eller webbradio
§ 10:1 Skyldigheter
Erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift samt ombudskostnad.
Följa SRS stadgar samt respektera SRS syfte.
Vara en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Aktivt främja studentradioverksamhet.
Ha en interndemokratisk struktur.
Att själva aktivt sända studentradio i Sverige.
§10:2 Fullvärdiga medlemmar som fullgjort skyldigheterna enligt § 10:1 har följande rättigheter:
Att få kallelse till SRS stormöten och styrelsemöten
Ha rösträtt med en (1) röst på stormöte, till vilken medlemsföreningen själv utser enrepresentant.
Att bli adjungerade på SRS styrelsemöten.
Ha yttrande och yrkanderätt vid stormöten och styrelsemöten.
Att få ta del av SRS stadgar, protokoll och övriga handlingar.
Att få ärende behandlade vid stormöten.
Att kandidera till SRS förtroendeposter.
Att få fullvärdigt ekonomiskt stöd.
§ 11 Dispens för efterskottsbetalning av medlemsavgift kan sökas om giltigt skäl finns, motion om dispens
presenteras för SRS styrelse av den berörda medlemsföreningen och accepteras eller nekas av styrelsen på
styrelsemöte.
§ 12 Medlemskap gäller till det att utträde enligt § 13 eller uteslutning enligt § 14 sker.
§ 13 Medlemsförening är fri att när som helst utträda ur SRS genom att skriftligen meddela SRS styrelse.
Medlemsavgift återbetalas ej.
§ 14 Stormöte har rätt att utesluta medlemsförening som bryter mot SRS stadgar eller föreskrifter
fastställda vid stormöte. Beslut om uteslutning av medlemsförening skall fattas med minst 2/3 majoritet.
Medlemsavgift återbetalas ej.
STYRELSE
§ 15 Valbar till SRS styrelse är medlem enligt § 9:2 samt § 10:2.
§ 16 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt sex ledamöter.
§ 17 Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplanen genomförs.
§ 18 SRS presidium består av ordförande, vice ordförande och kassör.
§ 19 Presidiet leder SRS löpande verksamhet.

§ 20 Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret för föreningen. Styrelsen kan ålägga
förtroendevald med ekonomiskt ansvar för enskild aktivitet.
§ 21 Ordförandes, kassörs samt tre ledamöters mandatperioder följer verksamhetsåret. Vice ordförandes
samt kvarvarande tre ledamöters mandatperioder är från juli till juni nästkommande år.
VALBEREDNING
§ 22 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande och äger utslagsröst i
valberedningsprocessen.
§ 23 Valberedningen skall till stormöten föreslå medlemmar till styrelsen samt intern revisor.
§ 24 Valbar till valberedningen är samtliga medlemmar i SRS enligt § 9:2 & § 10:2
STORMÖTEN
§ 25 De stormöten som förekommer är årsmöte och medlemsmöte.
§ 26 På stormöten har varje medlemsförening en (1) röst enligt § 9:2 och § 10:2.
§ 27 Kallelse till möte skall av presidiet skickas till alla medlemsföreningar minst sex (6) veckor i förväg.
Förslag till dagordning, motioner och övriga möteshandlingar skall distribueras av presidiet och skall ha
kommit alla medlemsföreningar tillhanda senast två (2) veckor före stormöte. Motioner ska ha kommit
presidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före stormöte.
§28 Årsmöte skall hållas en gång per år, i april. På årsmötet skall följande behandlas:
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två (2) justerare tillika rösträknare
d) Fråga om mötets behöriga utlysande
e) Upprättande av röstlängd
f) Godkännande av dagordning
g) Behandling av motioner
h) Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
i) Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
j) Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
k) Val av vice ordförande
l) Val av styrelseledamöter
m) Val av en (1) person till valberedningen
§ 29 Medlemsmöte skall hållas en gång per år, i november. På medlemsmötet skall följande behandlas:
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av två (2) justerare tillika rösträknare
d) Fråga om mötets behöriga utlysande
e) Upprättande av röstlängd
f) Godkännande av dagordning
g) Behandling av motioner
h) Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
i) Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
j) Val av ordförande
k) Val av kassör
l) Val av styrelseledamöter

m) Val av revisorer (intern & auktoriserad)
n) Val av två (2) personer till valberedningen varav en sammankallande
o) Fastställande av medlemsavgift
§ 30 Extra stormöte kan sammankallas av styrelse, av revisor eller om minst hälften av
medlemsföreningarna så begär. På extra stormöte skall särskilt förekomma punkt a-f enligt § 29 samt av
sammankallande begärd punkt.
§ 31 Fyllnadsval kan utlysas på ordinarie eller extra stormöte.
REVISION
§ 32 SRS har en auktoriserad revisor som granskar räkenskaperna för det senaste verksamhetsåret samt
en intern revisor som även granskar styrelsens förvaltning av föreningen. Revisorerna skall författa en
revisionsberättelse som överlämnas till SRS styrelse senaste tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.
§ 33 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av SRS räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar.
Den interna revisorn har även rätt att bli kallad till samtliga styrelsemöten.
BESLUT
§ 34 Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal besitter
mötesordförande utslagsröst. Personval skall ge med slutna röstsedlar om någon röstberättigad så begär.
§ 35 I fråga om ansvarsfrihet för styrelsen äger denna ej rösträtt. Således kan ordinarie styrelseledamöter i
SRS ej ingå i röstlängden vid årsmöte. Vid lika röstetal under årsmöte bordläggs frågan till ett extra insatt
årsmöte innan årsskiftet.
§ 36 Röstning kan ske via elektroniska hjälpmedel.
STADGEÄNDRING
§ 37 Ändring av stadgarna sker genom kvalificerat majoritetsbeslut om 2/3 av röstetalet på stormöte. Vid
fråga om stadgeändring skall detta anges specifikt i kallelse tillsammans med förslaget på ändring.
FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
§ 38 Föreningen kan upplösas om beslut fattas härom genom 4/5 majoritetsbeslut på två (2) på varandra
följande stormöten med minst fyra (4) veckors mellanrum, varav minst det ena är ordinarie stormöte. Om
fråga om föreningens upplösande skall tas upp på stormöte skall detta anges speciellt i kallelsen. Om beslut
om föreningens upplösande tas skall eventuella tillgångar användas till att främja studentradioverksamhet.
Styrelsen utser förvaltare att handha upplösningen

