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STADGAR FÖR STÖDFÖRENINGEN DX-VÄNNERNA 
 

Stadfästa vid DX-Parlamentet i Nässjö 1963, reviderade vid DX-Alliansens Vänners årsmöte i Orsa 1975, 

vid årsmötet i Gävle 1981, vid årsmötet i Karlsborg1992 och vid årsmötet i Jönköping 2018. 

 

§ 1 Föreningens namn. 

 Föreningens namn skall vara DX-Vännerna. 

 

§ 2 Ändamål. 

DX-Vännerna skall vara en stödförening till Sveriges DX-Förbund (SDXF). Dess ändamål är att ge 

enskilda DX-are och andra möjlighet att aktivt kunna stödja och följa SDXF:s verksamhet. 

 

§ 3 Styrelse. 

Föreningen leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och en suppleant. SDXF:s ordförande 

är adjungerad ledamot, som vid förhinder äger rätt att utse en ersättare. 

 

§ 4 Medlemmar. 

Rätt att inträda i föreningen tillkommer alla DX-are och andra intresserade av SDXF:s verksamhet. 

 

§ 5 Medlemsavgift. 

 Varje medlem erlägger en årlig avgift vars minimistorlek beslutas av årsmötet. 

 

§ 6 Medlemsrättigheter. 

Medlem, som betalat in stadgeenlig avgift, erhåller information för innevarande år om SDXF:s 

verksamhet. Genom föreningens styrelse äger medlem få framfört förslag till SDXF:s styrelse. 

 

§ 7 Uteslutning och utträde. 

Styrelsen äger bevilja utträde för medlem som så önskar eller inte fullgjort sina ekonomiska 

skyldigheter. I övrigt beslutar årsmötet om uteslutning av medlem. 

 

§ 8 Årsmöte. 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall sammanträda en gång om året, helst i 

anslutning till DX-Parlamentet. 

 

a) Sammankallande. Kallelse till årsmötet utsänds senast 2 veckor före den dag mötet skall äga 

rum. I kallelsen anges de ärenden som skall behandlas av mötet. 

 

b) Närvaro. Vid årsmötet äger varje närvarande medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift, 

yttrande och rösträtt. Icke medlemmar äger bevista årsmötet, dock utan rösträtt. Årsmöte är 

beslutsmässigt då kallelse utgått i stadgeenlig ordning. 

 

c) Röstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet, där inte annorlunda stadgas. Vid lika röstetal 

skall ordförandens mening gälla. Uppstår lika röstetal vid val skiljer lotten. Medlem får inte 

företräda annan fysisk person vid årsmötet. 

 

d) Ärenden. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning. 

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

4. Val av ordförande för mötet. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två justeringsmän för mötet. 



2 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

10. Behandling av ev. motioner och propositioner, t.ex. medlemsavgift. 

11. Val av ordförande, sekreterare, två ledamöter samt en suppleant. 

12. Val av två ledamöter till valberedningen. 

13. Övriga ärenden. 

14. Mötets avslutande. 

 

e) Extra möte. Då styrelse så finner erforderligt, eller då minst tio medlemmar så begär, skall extra 

årsmöte sammankallas. Sådant möte skall äga rum senast fyra veckor efter det begäran därom 

framställts. Kallelse utgår enligt a) ovan. 

 

§ 9 Styrelsens uppgift. 

Styrelsen handhar de löpande ärendena. Vid viktigare frågor rörande föreningens organisation och 

verksamhet inhämtar styrelsen medlemmarnas mening genom remiss. Beslut skall härvid grunda sig 

på kvalificerad majoritet, 2/3 av avgivna giltiga röster. 

 

§ 10 Val av styrelse. 

Föreningens förtroendemän väljs för perioden till nästkommande årsmöte. Avgår styrelseledamot 

innan verksamhetsåret är slut, äger styrelsen för tiden fram till årsmötet besätta platsen med annan 

person under förutsättning att valet är enhälligt. 

 

§ 11 Valberedning. 

Valberedning om två ledamöter, med uppgift att inför årsmötet framlägga förslag till styrelse för 

nästkommande verksamhetsår, utses av föregående årsmöte. 

 

§ 12 Hedersmedlemmar. 

Årsmötet äger till hedersmedlemmar i föreningen utse personer som visat speciellt intresse för 

verksamheten eller aktivt stött föreningens syften. 

 

§ 13 Motioner. 

Motioner och förslag inlämnas till styrelsen, som äger överväga huruvida beslut i den väckta frågan 

skall fattas av styrelsen, årsmötet eller genom remiss till medlemmarna. Remiss bör dock endast 

tillgripas vid frågor som inte kan vila till kommande årsmöte. 

 

§ 14 Kommittéer. 

Styrelsen äger rätt tillsätta kommittéer för särskilda ändamål samt tillsätta ordförande och med-

lemmar i kommittén. 

 

§ 15 Protokoll. 

 Protokoll skall föras vid sammanträden inom styrelsen, kommittéer och årsmöte. 
 

§ 16 Ändring av stadgar. 

Beslut om ändring av och tillägg till dessa stadgar må inte ske med mindre att beslut fattas på 

årsmöte eller extra årsmöte och minst 2/3 av de närvarande biträder sådant förslag. 

Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändringen skall gälla. 
 

§ 17 Upplösning. 

Föreningen kan endast upplösas efter samstämmiga beslut av två på varandra följande årsmöten, 

varvid det andra får hållas tidigast 30 dagar efter det första. Vid vardera av dessa årsmöten måste 

beslut biträdas av minst 2/3 av närvarande medlemmar. 

Föreningens tillgångar skall tillfalla SDXF eller organisation med liknande verksamhet inom DX-

ing. 


