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STADGAR FÖR FOLKRÖRELSERNAS MEDIEFÖRENING I VÄSTERÅS
§ 1. FMiV OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDE

FMiV är en partipolitisk och religiöst obunden föreningssammanslutning av organisationer
som vill verka för och bygga upp en ickekommersiell lokal medieverksamhet i Västerås med
omnejd. Sammanslutningen skall ha sitt säte i Västerås.

§ 2. MÅL OCH UPPGIFT
FMiVs mål och uppgift är:
Att i förening, under demokratiska former verka för och medverka till en medieutveckling
i Västerås som bygger på en livssyn innefattande yttrandefrihet, solidaritet, mångfald och
respekt för andra människor.
Att bevaka medlemsföreningarnas intressen när det gäller mediepolitiska frågor, samt
aktualisera nya mediefrågor och därigenom vara ett forum för ideologisk debatt när det gäller
opinionsbildning och mediestrategi i medlemsorganisationerna.
Att organisera studieverksamhet.
Att var behjälpliga med att samordna medlemsföreningarnas programverksamhet inom
Närradio-och Lokal TV-föreningarna.
Att verka för att medlemsorganisationerna och dess medlemmar får tillgång till erforderlig
teknisk utrustning och andra förutsättningar för att praktiskt kunna arbeta med närradio och
Lokal-TV.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap i FMiV kan erhållas av föreningar som delar FMiVs mål, som bedriver sin
huvudsakliga verksamhet i Västerås med omnejd och som betalt medlemsavgiften. Ansökan
sker skriftligen till styrelsen.
§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift utgår med belopp som beslutas av halvårsmötet.
Årsmöten kan också besluta om andra avgifter som avser FMiVs verksamhet.
§ 5 UTESLUTNING
Medlemsförening som inte följer FMiVs stadgar eller i övrigt skadar FMiV kan efter förslag av
styrelsen uteslutas ur FMiV av ett representantskapsmöte.

§ 6 VALBARHET
Valbar till uppdrag inom FMiV är medlem i medlemsförening.
Förening eller FMiVs valberedning kan nominera medlem till uppdrag.
§ 7 VAL
Val sker genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs. Vald är den som
erhåller enkel majoritet - en röst mer än hälften. Vid lika röstetal avgör lotten.
§ 8 BESLUT
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid förslag om ändring av stadgarna,
uteslutning eller återinträde av förening samt upplösning av FMiVs, fattas beslut enligt
§ 18 och § 19 i dessa stadgar. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet - en röst mer än hälften.
Vid lika röstetal gälleren mening ordföranden biträder.
§ 9 STYRELSE
Årsmötet väljer styrelse bestående av minst fem och högst nio ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande och kassör väljs särskilt med växelvis avgång, ordinarie ledamöter väljs för två år
med växelvis avgång för halva antalet. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig
firmatecknare och arbetsutskott samt övriga funktioner såsom ansvariga utgivare och ersättare.
Den sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.
§ 10 REVISORER
Årsmötet väljer en revisor på två år och en suppleant på ett år. Revisorn granskar FMiVs
räkenskaper och förvaltning samt avger revisionsberättelse till årsmötet. I revisionsberättelsen
till- eller avstyrks ansvarsfrihet för styrelsen. Finns skäl till anmärkning infordrar revisorerna
förklaring från styrelsen innan anmärkning intas i berättelsen.
§ 11 VALBEREDNING
Årsmötet väljer valberedning bestående av minst två och högst fyra ledamöter. Årsmötet kan
om det så beslutar utse en ledamot tillika sammankallande. Med beaktande av FMiVs stadgar
föreslår valberedningen styrelseledamöter, revisor samt suppleanter. Valberedningen föreslår
också årsmötesfunktionärer.
§ 12 REPRESENTANTSKAP, REPRESENTATION
Vid representantskapsmöte har medlemsförening rätt att representera med max två ombud.
Ombud kan endast företräda en medlemsförening.

§ 13 ÅRSMÖTET

Årsmötet hålls senast under mars månad. FMiVs medlemmar kallas senast 6 veckor före
årsmötet. Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, motioner etc. skickas till utsedda ombud
senast 14 dagar före årsmötet. Endast frågor som upptas i dagordningen kan behandlas på
årsmötet.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
-

fastställande av dagordning
justering av röstlängd
mötets behöriga utlysning
val av ordförande för årsmötet
val av sekreterare för årsmötet
val av protokolljusterare tillika rösträknare
styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
revisorns berättelse
Fastställande av balans och resultatrapport
Beslut om resultatdisposition
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
motioner från föreningar och förslag från styrelsen
fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
val av styrelse
o
a) ordförande
o
b) kassör
o
c) övriga ledamöter
o
d) styrelsesuppleanter
o
e) val av revisor och suppleant
o
f) val av valberedning

§ 14 HALVÅRSMÖTE
Halvårsmöte hålls senast under november månad. Vid halvårsmötet skall följande
frågor behandlas:
fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Fastställande av budget för det kommande året.
Kallelse och övriga handlingar till halvårsmöte tillsänds medlemsföreningarna senast två veckor
före halvårsmötet.
§ 15 EXTRA REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Extra representantskapsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av
medlemmarna för angiven frågas behandling skriftligt begär det. I det senare fallet kallas
representantskapet inom 10 dagar från det styrelsen erhållit begäran. På extra
representantskapsmöte behandlas endast de frågor som angivits.

§ 16 MOTIONER
Medlemsförening kan avge motion till årsmötet. Motionen tillställs styrelsen senast 4 veckor
före årsmötet.
§ 17 VERKSAMHETSÅR
Kalenderår utgör verksamhetsår. Handlingarna skall vara förtroendevald revisor senaste fem
veckor innan årsmötet.
§ 18 STADGEÄNDRING.
Förslag till ändring av stadgarna kan endast ske genom motion av medlemsförening eller
förslag av styrelsen. Beslut om ändring av stadgarna kan om det är enhälligt fattas av ett
ordinarie representantskapsmöte eller vid två på varandra följande representantskapsmöten,
varav det ena skall vara årsmöte och att det då antas med två tredjedelars majoritet.
§ 19 UPPLÖSNING
Upplösning av FMiV kan endast ske genom beslut av två på varandra följande
representantskap med minst tre månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte och att
det antas med två tredjedelars majoritet. Om föreningen upplöses används dess tillgångar för
folkbildningsändamål på sätt som representantskapet och årsmötet beslutar.

