Stadgar för Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg.
Antagna på medlemsmöte i november 1996 och på årsmötet april 1997.
Förändrade med beslut vid årsmötet i mars 2009
samt på årsstämman i juni 2013.
§ 1 Namn
Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg.
§ 2 Syfte
Syftet med föreningen är:
 att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för
och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom,
arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från
humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt.
 att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om
medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar.
 att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter
kommer till tals i sändningarna.
 att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i
Helsingborg.
 att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan sökas av ideella föreningar och organisationer i
Helsingborg som arbetar för allmännyttigt ändamål i enlighet med föreningens
syfte. Medlemskap kan även sökas av enskild person. Ansökan om medlemskap
ställs till styrelsen, vilken beslutar om medlemskapet.
§ 4 Föreningsstämma
Föreningsstämman består av medlemsorganisationers utsedda representanter.
Enskild medlem äger rätt att närvara vid stämma men har endast förslags- och
yttranderätt. Styrelsen bestående av minst 5 ledamöter utses vid ordinarie
föreningsstämma. Stämma utser ordförande och/eller kassör samt ansvarig
utgivare och adekvat antal suppleanter. Mandattiden är 2 år. Ordförande och
hälften av ledamöterna väljs udda år. Kassör och den andra hälften väljs jämna
år. Övriga befattningar utses inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när hälften
av ledamöterna är närvarande. Enskild medlem kan även ingå i styrelsen.
Nominering till styrelsen pågår fram till stämman. Beslut fattas med enkel
majoritet om inget annat stadgas.
Utöver ordinarie stämma avhålles före november månads utgång
föreningsstämma för fastställande av medlemsavgifter och budget.
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§ 5 Styrelse
Över ärende, vilka styrelsen fattat beslut, skall protokoll föras som upptar
datum, närvarande ledamöter och suppleanter. Protokoll skall justeras av
ordförande eller annan ledamot som varit närvarande.
Styrelsen skall:
 förvalta föreningens tillgångar
 föra redovisning över föreningens räkenskaper
 föra förteckning över medlemmar och ansvariga personer
 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi
 svara för verksamheten enligt § 2
 utse arbetsutskott och vid behov andra utskott med lämpligt antal personer
§ 6 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall på ordinarie föreningsstämma
utses minst 2 revisorer och 1 suppleant. Revisorerna ska upprätta revisionsberättelse som överlämnas till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie stämma.
§ 7 Räkenskapsperiod
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Höststämman för fastställande av budget och
medlemsavgifter avhålles före november månads utgång. Styrelsen kan när den
finner det erforderligt utlysa extra stämma. Kallelsen till stämma ska nå
medlemmarna senast 14 dagar före stämman.
§ 8 Motioner
Medlem eller medlemsorganisation kan genom motion eller skrivelse väcka
förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion eller skrivelse som skall
behandlas på stämma ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan
stämman.
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§ 9 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 val av ordförande och sekreterare för stämman
 val av 2 protokolljusterare för stämman
 styrelsen och revisorernas berättelse
 ansvarsfrihet för styrelsen
 framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från
medlemsorganisationer eller medlemmar.
 val av styrelse, såsom ordförande och/eller kassör, ledamöter och suppleanter
 val av minst 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
 val av valberedning om minst 3 personer varav 1 sammankallande
§ 10 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek till Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg
beslutas årligen vid föreningens höststämma eller förslag från styrelsen,
§ 11 Sändningarna
Sändande organisationer är skyldiga att följa de lagar som styr
närradiosändningar samt följa de anvisningar som styrelse eller ansvarig
utgivare bestämmer. Skulle ansvarig utgivare finna att sändningarna strider mot
lagstiftningen eller föreningens syfte äger han rätt att omedelbart avstänga sådan
organisation eller medlem från sändningarna. Styrelsen skall sen med hörande
av båda sidor ta ställning till permanent avstängning och eventuell uteslutning
från Föreningsmedia Helsingborg.
§ 12 Avveckling
Beslut om avveckling av Föreningsmedia Helsingborg, FM-Helsingborg fattas
genom beslut på 2 utlysta stämmor med 3/4 delars majoritet.
Tillgångar tillfaller en mångfald, minst tre, av samhällsnyttiga verksamheter
med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och
rätt i enlighet med stagarnas § 2 första stycket.
§ 13 Utträde
Önskar medlemsorganisation utträda ur Föreningsmedia Helsingborg, anmäls detta
till styrelsen före oktober månads utgång. Utträdet sker då nästkommande år.
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