Närradions riksorganisation
STADGAR FÖR NÄRRADIONS RIKSORGANISATION
§ 1. FIRMA
Organisationens firma är Närradions riksorganisation, vilket förkortas NRO.

§ 2. ORGANISATIONSFORM
NRO är en allmännyttig ideell organisation.

§ 3 UPPGIFT
Närradions riksorganisation har till uppgift att:
- bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen rörande lagar och förordningar inom
närradion samt frågor av gemensam betydelse.
- samarbeta och när så krävs förhandla med myndigheter och andra, inom närradion
verksamma intresseorganisationer.
- främja bildandet av lokala närradioföreningar
- svara för att medlemmarna erhåller information om närradiofrågor.

§ 4 MEDLEMSKAP
Som medlem i NRO kan antagas:
− Den lokala närradioföreningen/ sammanslutningen som har till uppgift att samordna
och främja närradioverksamheten inom sändningsområdet.
− Enskild/a förening/ar med tillstånd att sända närradio.
− På ort med endast en närradiosändande förening kan denna beviljas enskilt
medlemskap till dess lokal närradioförening/ sammanslutning bildats.
− Närradioförening eller annan förening som sänder närradio via internet.
Medlemmar antas efter beslut av styrelsen. Medlemmar antas löpande under året,
inträde och utträde ur riksorganisationen kan ske när som helst efter skriftlig anmälan,
kan verkställas vid hel- och halvårsskiften.
Medlem som bryter mot stadgarna kan uteslutas efter beslut av styrelsen. Beslutet kan
överklagas till ordinarie stämma.
Medlem ska tillse att dess sändande organisationer följer de etiska reglerna för press,
radio och tv.
.

Närradions Riksorganisation
Telefon
telefax
Pg
C/o Lars-Erik Backström
0910-14219
4433850-7
Myntgatan 29
073-413 23 22
931 48 Skellefteå
E-post: info@nro.se ordforande@nro.se
Sweden
http: www.nro.se

Orgnummer
894701-8795

1

§ 5. STYRELSEN
Styrelsen utses vid ordinarie stämma. Denna ska bestå av minst fem och högst nio
ordinarie ledamöter, samt minst tre ersättare. Styrelsens mandattid är två år enligt
omlottprincipen, där ordförande eller kassör plus hälften av ledamöterna väljs årligen.
Avgående ledamot kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och andra poster.
Kallelse till styrelsesammanträden, vilka skall innehålla uppgift om förekommande
ärenden, ska tillställas ledamöterna senast två veckor före sammanträdet. Ledamot som
är förhindrad att delta ska meddela detta till ordföranden.
Styrelsens ersättare kallas till sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsen är beslutför när kallelse skett stadgeenligt och minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Utan hinder därav skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om
samtliga ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om mer än hälften av
ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Reservation mot beslut ska anmälas före sammanträdets slut.
Övriga ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar; datum,
ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordföranden

§ 6 EKONOMI
Riksorganisationens ekonomi grundar sig på medlemsavgifter. Avgifternas storlek och
debiteringstid beslutas av ordinarie årsstämma.
Styrelsen fattar beslut om NROs budget med utgångspunkt från föregående stämmas
beslut om medlemsavgift.

§ 7. ÅRSSTÄMMA
NRO:s högsta beslutande organ är dess stämma. Denna ska hållas årligen före maj
månads utgång.
Kallelse med dagordning ska skriftligen tillhandahållas medlemmarna senast 15 veckor
före stämman. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för stämman.
Om styrelsen föreslår ändring av stadgar eller organisationens upplösning ska detta
anges i kallelsen.
Årsmöteshandlingar med förvaltningsberättelse, motioner, nomineringförslag ska
tillhandahållas medlemmarna senast fem veckor före stämman.
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Stämmoprotokollet skall justeras inom sex veckor efter stämman och därefter tillställas
medlemmarna.
Extra stämma kan utlysas av styrelsen eller om minst hälften av medlemmar så begär.
Kallelse, där orsaken till stämman anges, ska ske senast sex veckor i förväg.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
- Val av ordförande och sekreterare för stämman.
- Fråga om mötet behörigen utlysts.
- Fastställande av ombudsförteckning.
- Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
- Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
- Revisorernas berättelse.
- Fastställande av balans- och resultaträkning.
- Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
- Propositioner och verksamhetsplan.
- Stadgenligt inkomna motioner.
- Ersättning till styrelsen och revisorerna
- Fastställande av medlemsavgift
- Val av ordförande/kassör och styrelse,
- Val av revisorer
- Val av valberedning, varav en ska utses att vara sammankallande.

§ 8 VAL OCH OMRÖSTNING
Varje medlem har en röst. Röstberättigad är den som erlagt medlemsavgift och i övrigt
uppfyller kriterierna för medlemskap.
Varje medlem har rätt att representera med två ombud.
Omröstning sker öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning om någon så begär.
Beslut, med undantag av organisationens upplösning och stadgeändring, fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom vid val som
avgörs via lottning.

§ 9 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande organisationens verksamhet.
Medlemmar har rätt att när som helst inkomma med motioner och förslag till styrelsen
som skall svara inom tre månader. Är motionären inte nöjd med styrelsens svar kan
motionären begära att frågan behandlas på nästkommande stämma. Även ombud vid
stämman kan begära att få sådan fråga behandlad.
Begäran om behandling ska inlämnas tio veckor före stämman. Alla inkomna motioner
och förslag skall tillsammans med styrelsens beslut redovisas på stämman.
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Motioner och förslag kan lämnas in direkt till stämman. Dessa ska lämnas in senast tio
veckor före stämman.

§ 10 VERKSAMHETSÅR
NROs verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderår.

§ 11 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse
två ordinarie revisorer och en ersättare.

§ 12 STYRELSEFÖRVALTNING
Styrelsen skall:
- förvalta organisationens tillgångar
- föra redovisning över organisationens räkenskaper
- föra förteckning över medlemmar och ansvariga personer
- årligen till stämman avge förvaltningsberättelse över organisationens verksamhet och
ekonomi
- sammanträda minst fyra gånger per år

§ 13 FIRMATECKNING
Styrelsen utser de personer som får teckna organisationens firma gällande avtal och
övriga handlingar där organisationen representerar. Firmateckning gällande ekonomiska
förbindelser beslutas av styrelsen om vem/vilka som har teckningsrätt och till vilka
belopp.

§ 14 ORGANISATIONENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av NRO kan ske efter beslut av två på varandra följande
stämmor, varav den ena ordinarie.
Beslut om NROs upplösning ska, för att vara giltigt, ha fattats av två på varandra
följande stämmor med minst sex veckors mellanrum av vilka det ena ska vara ordinarie
stämma. Vid vart och ett av dessa stämmor ska beslutet ha omfattats av minst två
tredjedelar av antalet avgivna röster.
Om ekonomiska eller andra tillgångar finns, ska dessa fördelas mellan medlemmarna.

§ 15 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på stämma om beslutet omfattas av
minst två tredjedelar av antalet avgivna röster, eller med enkel majoritet vid två på
varandra följande stämmor varav den ena ska vara ordinarie.
Ordinarie stadgar antagna 1996. Stadgarna reviderade vid ordinarie och extrastämma
den 15 april 2007
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