
Stadgar TNRF Förslag till årsmöte 2017. Trollhättans Närradioförening anno 1982. 

 

§   1. 

Trollhättans närradioförening, nedan kallad TNRF, är en ideell, politiskt obunden förening  

med ett demokratiskt förhållningssätt, bildad av föreningar verksamma i TNRF:s 

sändningsområde, för att ombesörja gemensamma angelägenheter i samband med 

närradioverksamhet. 

 

§   2. 

Medlemmar i TNRF är föreningar verksamma i TNRF:s sändningsområde vilka erlägger 

stadgeenliga avgifter till TNRF. 

 

§   3. 

TNRF:s organ är representantskapet och styrelsen med säte i Trollhättan. 

 

§   4. 

Representantskapet är TNRF:s högsta beslutande organ, vilka består av ombud för anslutna 

föreningar. Varje ansluten förening äger rätt att utse 2 (två) ombud samt ersättare för dessa. 

 

§   5. 

Ledningen av TNRF:s verksamhet utövas av styrelsen som utses av representantskapet. 

 

§   6. 

Representantskapet väljer vid årsmötet ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande och övriga funktionärer som styrelsen anser vara behövliga. 

Styrelsen är beslutsför om minst 5 (fem) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal inom 

styrelsen har ordföranden utslagsröst. Vid val av styrelsen på Representantskapets årsmöte 

bör val av ordförande, kassör och sekreterare ske varje år. Övriga 6 (sex) ledamöter hälften 

ena året och hälften efterföljande år. Styrelsen består av samanlagt 9 ledamöter inklusive ordf, 

kassör och sekreterare. Styrelsen äger rätt att utse presidium.. 

 

§   7. 

Vid omröstning på representantskapet har varje ombud 1 (en) röst. 

 

§   8. 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. För granskning av TNRF:s 

räkenskaper utses 2 (två) revisorer jämte ersättare för dessa. 

 

§   9. 

Årsmöte med TNRF:s representantskap skall ske senast vid mars månads utgång. Kallelse 

med uppgift om tid  och plats för årsmötet plus info om tid för avlämnande av motioner samt 

eventuella förslag från styrelsen skall skickas ut minst 1 (en) månad före årsmötet. 

Motioner kan väckas av anslutna föreningar och skall vara styrelsen tillhanda senast 2 (två) 

veckor innan årsmötet. Handlingarna finns på hemsidan senast 1 (en) vecka före årsmötet 

samt att de sänds ut till de föreningar som är medlemmar.. 

 

 

 

 

 



§ 10. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

 Fastställande av ombudsförteckning 

 Val av årsmötespresidie 

 Styrelsens berättelse 

 Revisorernas berättelse 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Fastställande av medlemsavgift 

 Inkomst- och utgiftsstat 

 Förslag från styrelsen 

 Motioner 

 Val av styrelse: Se § 6. 

a) Ordförande 

b) Kassör 

c) Sekreterare 

d) Övriga ledamöter 

 Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 Val av valberedning 

 Kommande års verksamhetsplan 

 

§ 11. 

Extra representantskapsmöte hålls då styrelen så finner eller på framställan av minst en 

fjärdedel av anslutna föreningar. 

 

§ 12. 

Vid upphörande av Trollhättans Närradioförenings, TNRF, verksamhet skall dess 

tillgångar, samtliga protokoll och andra arkivhandlingar tillfalla Trollhättans Stad.  

Väckande av frågan om upphörande kan göras av styrelse och om ¼ (en fjärdedel) av de 

anslutna föreningarna, så begär. Beslut om nedläggning av verksamheten och TNRF:s 

upplösning fattas av representantskapet med 2/3 (två tredjedels) majoritet under minst 2 

(två) efterkommande representantskap, varav ett är årsmöte. 

 

§ 13. 

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av representantskapet med 2/3 (två 

tredjedels) majoritet under minst 2 (två) efterkommande representantskap, varav ett är 

årsmöte. 

 

 


