Stadgar för VägAllmeninformation
§1. Namn och säte
Föreningens namn är Väg Allmeninformation. Föreningen har sitt säte i Västernorrlands län,
Härnösands kommun.
§2. Ändamål
Väg Allmeninformation är en frivillig organisationen med sektioner:
Allmänheteninformation.
Föreningens ändamål är:
Väg Allmeninformation uppgift är att främja alla i ålder 18 år och uppåt att få lära
sej en del avVäg Allmeninformation och Komradio. Genom frivilliga insatser.
-att genom föreningens verksamhet främja Intresset för Väg Allmeninformation.
-att bedriva ungdomsverksamhet.
-att genomföra utbildning och träning för Infomation och Komradio.
-att efter överenskommelse upprätta och betjäna bevakar till olika arrangemang som
festivaler och sportarrangemang.
-att lära sig att sända i komradio, Hur man pratar i komradio och vad som är viktingt i en
nödsitvation.
-att genomföra utbildning och träning för ledningsstöd.
-att genom tekniska studier och övningar utveckla medlemmarnas kunskap inom
Information och Komradio.
Väg Allmeninformation bedriver sin verksamhet i samverkan med myndigheter,
uppdragsgivar
och andra frivilligorganisationer.
Väg Allmeninformation är partipolitiskt obundet. Väg Allmeninformation är neutralt i etniska
och religiösa diskriminering i alla former.
Föreningens syfte är Allmänheten information och Komradio.
Främja Väg Allmeninformation naturliga förutsättningar som en mötesplats för kulturell
verksamhet i skilda former och för berikande av fritidsverksamhet samt verka för att
verksamheten inom området ständigt för nyas och utvecklas.
Bedriva verksamhet riktad både mot föreningsmedlemmar och allmänhet som syftar till:
- gemenskap mellan människor genom samvaro i trivsamma former.
- engagemang i kulturella frågor genom programverksamhet och opinionsbildning.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

§3. Medlemskap
Svenska medborgare kan bli medlemmar i Väg Allmeninformation. Den som inte fyllt 18 år
skall ha
målsmans medgivande.
Ansökan om medlemskap ställs till Väg Allmeninformation styrelse som får bifalla eller avslå
ansökan.
Den som blivit utesluten ur Väg Allmeninformation kan inte bli medlem i Väg
Allmeninformation igen.
Uppgifter på medlemmar insändes till Väg Allmeninformation styrelsen, som skall föra
medlemsregister.
Medlemsavgift betalas till Väg Allmeninformations styrelse. Medlemmar som tillhör samma
hushållkan betala gemensam, reducerad avgift. Varje individ betraktas dock som enskild
medlem.
Styrelsen beslutar om avgiftens storlek för såväl enskilt medlemskap som för hushåll.
Avgiften skall vara betald senast 1 mars innevarande verksamhetsår. Medlem sominte betalat
medlemsavgift anses ha utträtt ur Väg Allmeninformation.
Medlem som gjort mycket betydelsefulla insatser för krämraion kan av riksstämman
utse till hedersmedlem. Förslag till hedersmedlem skall göras som motion eller
proposition till ordinarie riksstämma. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift
men har i övrigt samma ordinarie riksstämma. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift men har i övrigt samma status som övriga medlemmar.
Medlem som önskar utträde ur organisationen ska meddela detta till Väg
Allmeninformationsstyrelse. Medlem som kommer ifråga för uteslutning ska av Väg
Allmeninformations styrelsens somordförande beredas tillfälle att yttra sig, innan beslut fattas
i ärendet. Överklagande
av beslut fattats av Väg Allmeninformations styrelse kan inte överklagas.Avgifter inom Väg
Allmeninformation. Som betalande medlem har man tillgång till allt på Väg
Allmeninformation. Som alla aktiviteter på Väg Allmeninformation, kurser, projekt samt
arrangemang.
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för
ettmedlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet
är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på
årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt
skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa
årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen
och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar medlemsvärvning,
beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande,
kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder
direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen
Medlem skall hålla föreningen informerad om aktuell adress och e-postadress för kallelser
och information.
Genom att du blir så kallat stödmedlem hjälper du Väg Allmeninformation att leva vidare och
fortsätta bedriva vår verksamhet. Det kostar inget att vara stödmedlem utan vi får istället
bidrag per medlem från den riksorganisation vi tillhör.
Där med accepterar du även Väg Allmeninformations Stadgar. Alla dina uppgifter kommer
granskas och sedan skickas till den riksorganisation vi är anslutna till, dvs. sos alarm.
§4. Avgifter
Medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek fastställes av årsmötet som också
beslutar om senaste betalningsdag. Medlemskap träder i kraft när årsavgift har erlagts. Vid
beviljat medlemskap under verksamhetsårets sista två månader gäller årsavgiften även för
nästkommande verksamhetsår.
Styrelsen äger rätt att besluta om differentierad medlemsavgift för ungdom, familj eller
förening, samt del av år.
Medlemsavgiften ska betalas i början av året med förseningar kommer en avgift på 160kr.
Som stöd medlem är avgiftsfri.
§5 Organisation
Väg Allmeninformation indelas i olika sektioner. Indelning fastställs av Väg
Allmeninformations styrelse.
Sektionerna är indelat i tre avdelningar:
A. Information hur man informeraen plats, som t ex
olika eventemang, att man kan infomation en plats, m.m.
i verksamheten.
B. komradio hur man komuserar i komradio och hur systemet ser ut med olika radio aparater
eller telefoner med app.
man behöver för att kunna sända över komradio.
Hur man sköter talet i radio t ex en grundkurs på sos alarms hemsida om rakel.
Hur en komradio system är uppbyggt.

även Zello program på dator och Iphone och adroid.
Helt enkelt hur man sänder komradio.
Avdelningarna organiseras och alla beslut görs av styrelsens.
§6. Verksamhetsår- och räkenskapsår
6,1 Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 januari till 31 december.
6,2Föreningsmöte Styrelsen kallar till föreningsmöte. Vid föreningsmöte har
varje medlem en röst. Under varje verksamhetsår skall minst ett föreningsmöte hållas.
vilket ett skall vara årsmöte.
Under varje verksamhetsår skall minst ett omröstning sker öppet utom vid val,
där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, medenkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder och ordförande får då
avgöra med sitt beslut tagande.

6,3 Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång på plats och tid som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 10 % av
medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Vid extra föreningsmöte kan
beslut endast fattas i ärende som varit angivet i kallelsen till mötet.
Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna i så god tid
som möjligt, dock senast två veckor före årsmöte eller föreningsmöte.

6,4 Ärenden på årsmöte Vid årsmötet behandlas följande ärenden;
Val av ordförande för årsmötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga
vinstmedel.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.
Inkomna motioner och styrelsen propositioner.
Fastställande av handlingsplan.
Eventuella stadgefrågor.
Eventuella övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta frågor.
Val av ordförande. Val av kassör. Val av övriga ledamöter. Val av revisor och
revisorssuppleanter. Val av ledamöter i valberedningen.

6,5 Beslut kan inte fattas i ärende som ej tagits upp på föredragningslistan.

6,6 Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och
revisorssuppleanter. Vid extra föreningsmöte kan beslutendast fattas i ärende som varit
angivet i kallelsen till mötet.
6,7Styrelsemöte: Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär. Beslutsprotokoll skall föras.
Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka före sammanträdet.
Styrelsemöten är öppna för samtliga medlemmar som har yttrande och förslagsrätt.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
6,8 Revision: Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen
granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses två suppleanter.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för
granskning senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.
Revisorerna skall senast 1vecka före ordinarie årsmöte avge berättelse över sin
granskning.
6,9Valberedning:
Valberedningen skall bestå av minst 2 ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller
nyval av ordförande, styrelseledamöter, revisorer ochrevisorssuppleanter.
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas
kallelsen till föreningsmötet.
Stadgeändring:
Ändring av dessa stadgar kan endast ske på två föreningsmöten, varav det ena skall vara
årsmöte. Beslutet skall fattas med två tredjedelars majoritet.
Upplösning:
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav en skall vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två
tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om
dispositionav föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.
Organ:
Väg Allmeninformations högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen
föreningens verkställande organ. Styrelsen kallar till föreningsmöten.

