S.A.R.T.G - Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group
Fastställda vid kongressen 2010-04-17
$ 1 Syfte
SARTG är en ideell förening vars syfte är att bedriva testverksamhet inom digital
kommunikation på amatörbanden. Föreningen riktar sig till alla sändaramatörer och
SWL:s som är intresserade av testaktivitet med de digitala trafiksätten.
$ 2 Medlemskap
Alla radiointresserade kan bli medlemmar i SARTG efter styrelsens godkännande.
Inbetalning av gällande medlemsavgift sker till ett SARTG-konto. Medlem kan när som
helst på egen begäran önska utträde ur föreningen. Medlem kan uteslutas med omedelbar
verkan ur föreningen av styrelsen, om denne brister i omdöme eller på annat sätt orsakat
skada för föreningen och eller radiohobbyns verksamhet. Utesluten medlem kan endast
vinna återinträde efter omprövning från styrelsen. Dock tidigast 12 månader efter
uteslutning. Medlem som ej till fullo inbetalt gällande medlemsavgift före den 1 mars
innevarande verksamhetsår kan strykas ur medlemsregistret.
$ 3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
$ 4 Kongress
Föreningens högsta beslutande instans är kongressen. Ordinarie kongress utlyses av
styrelsen att äga rum vart tredje år. Extra kongress kan utlysas av styrelsen eller krävas
av revisor för behandling av särskilt ärende. Kallelse till kongress skall ske till
medlemmarna senast en månad före kongressen på lämpligt sätt. Kongressen är
beslutsmässig med de medlemmar som personligen är närvarande. Alla beslut på
kongressen sker med öppen omröstning. Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst om han röstat. Röstberättigad är varje medlem som i tid betalt
medlemsavgift för innevarande år. Motioner från enskild medlem skall finnas styrelsen
till handa senast 3 månader före kongress. Eventuella propositioner från styrelsen och
motioner tages till kongressen för beslut.
På ordinarie kongress skall följande dagordning gälla:
a/ Val av ordförande för mötet
b/ Val av sekreterare för mötet
c/ Val av justeringsman tillika rösträknare
d/ Kongressens stadgeenliga utlysning
e/ Fastställande av röstlängd
f/ Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
g/ Föredragning av revisionsberättelse
h/ Fråga om ansvarsfrihet
i/ Val av ordinarie ledamöter till styrelsen. Mandatperiod till nästa ordinarie kongress
j/ Val av eventuella övriga funktionärer enligt styrelsens förslag
k/ Val av revisor och revisorsuppleant
l/ Val av valberedning

Sid 1 av 3

S.A.R.T.G - Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group
Fastställda vid kongressen 2010-04-17
m/ Riktlinjer för framtida arbete
n/ Propositioner från styrelsen
o/ Motioner från enskilda medlemmar
$ 5 Styrelse
Föreningens hela verksamhet leds av styrelsen som minimum består av en ordförande,
sekreterare och en kassör. Styrelsen kan vid behov adjungera ytterligare funktionärer
under längre eller kortare period. Styrelsen bör i möjligaste mån alltid bestå av ett udda
antal personer för att enkelt nå en majoritet vid beslut. Om styrelsemedlem eller
funktionär av synnerligen starka skäl tvingas avgå innan mandatperiodens utgång skall i
samråd med styrelsen och valberedning lämplig ersättare utses och ett fyllnadsval görs
av styrelsen. Alla beslut inom styrelsen sker med öppen omröstning. Enkel majoritet
gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst om han röstat. Beslutsprotokoll skall
föras på samtliga styrelse möten. För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst 3
styrelsemedlemmar vara ense om beslutet.
$ 6 Ekonomi
Föreningens kostnader täcks av medlemsavgifter, diplomintäkter, sponsring, frivilliga
bidrag m.m.
$ 7 Revision
Av kongressen utsedd revisor skall efter verksamhetsårets slut granska föreningens
förvaltning.
Revisor äger rätt att närhelst han så önskar vidtaga kontroll av föreningens
verksamhet.
Revisor granskar föreningens verksamhet, bokföring, konton, bokslut, protokoll
och övriga handlingar av betydelse.
Revisor delger till styrelsen efter varje verksamhetsår sin revisionsberättelse
innehållande förslag av eller tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisor äger rätt att utan uppmaning deltaga vid styrelsemöte.
Revisor kan begära att extra kongress utlyses.
$ 8 Valberedning och eventuella övriga funktionärer
På kongressen väljs minst en valberedare. Styrelsen kan senare vid behov komplettera
med ytterligare valberedare. Valberedaren skall framlägga förslag på kandidater som ska
väljas på kongressen. Styrelsen kan närhelst behov finns välja till sig ytterligare
funktionärer.
$ 9 Årsavgift
Årsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår fastställs av styrelsen innevarande
år och delges medlemmarna på lämpligt sätt.
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$ 10 Medlemsinformation
Sker i huvudsak via SARTG hemsida och internt inom styrelsen via e-mail eller annat
lämpligt sätt.
$ 11 Contests and Awards
SARTG utger och driver en Award / Diplom verksamhet efter beslut av styrelsen.
SARTG arrangerar DIGITALA CONTESTS efter beslut av styrelsen.
$ 12 Stadgar
Föreningens stadgar kan endast ändras på en ordinarie kongress. Förslag på
stadgeändring från styrelsen eller enskilda medlemmar kan endast ske genom
proposition från styrelsen eller motion till styrelsen som behandlas under kongressen.
$ 13 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast ske på ordinarie kongress. Om föreningen
upplöses skall föreningens tillgångar under de följande tre åren förvaltas av en god man
som tillsätts i samband med upplösningen. Om ingen anmälan om intresse för
återupptagande av verksamheten inkommet till god man inom de tre åren, skall
föreningens tillgångar fördelas mellan de skandinaviska ländernas
radiohuvudorganisationers hjälpfonder eller liknande institutioner i proportion till antalet
vid upplösningstillfället kvarvarande medlemmar från dessa länder.
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