NAVN OG HJEMSTED:
§ 1.
Stk. 1.

Foreningens navn er Aarhus Studenterradio.

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3.

Foreningens nuværende adresse er Aarhus Studenterradio, Nordre
Ringgade 3, 8000 Århus C

FORMÅL:
§ 2.
Foreningens formål er:
Stk. 1.

- at drive lokalradiovirksomhed rettet mod de studerende ved de
videregående uddannelsesinstitutioner i Århus Kommune.

Stk. 2.

- at lave informerende og underholdende radioprogrammer af høj
journalistisk kvalitet, samt at tilgodese at studerende har mulighed for at lære
radiomediet at kende.

Stk. 3.

- at tilgodese nye ideer og initiativer på radioområdet.

Stk. 4.

- sekundært til foreningens radiovirksomhed at sikre medlemmernes
engagement i foreningen via et bredt spektrum af aktiviteter med såvel fagligt
som socialt sigte.

Stk. 5.

- at til stadighed at opsøge og udbygge samarbejde med andre organisationer
og relevante organer om anliggender af fælles interesse.
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TILHØRSFORHOLD:
§3
Stk. 1.

Foreningens arbejde er uafhængigt af andre interesser end opfyldelsen af de i
§ 2 formulerede formål med foreningen.

Stk. 2.

Foreningen er partipolitisk og religiøst uafhængig.

MEDLEMMER:
§4
Stk. 1.

Foreningens aktive medlemmer skal alle søge at fremme foreningens formål i
henhold til §2.

Stk. 2.

Medlemsberettigede som aktive medlemmer er alle, der har lyst til at fremme
foreningens formal i henhold til §2 og som bliver fundet egnede af
chefredaktøren.

Stk. 3.

Kun aktive medlemmer har ret til at sende og få sendt programmer, og dette
kun så længe disse er i overensstemmelse med gældende lovgivning, disse
vedtægters § 2 stk. 1 og 2 samt § 3. I tilfælde af uenighed vedrørende
lovmæssighed, kvalitet eller sendetidspunkt er chefredaktørens beslutning
endegyldig. Dette kan dog ankes til bestyrelsen, der træffer beslutning ved
simpelt flertal.

Stk. 4.

Medlemsskab opnås ved indbetaling af kontingent til økonomichefen.
Gebyret er på 50 kr. per semester og medlemmer af bestyrelsen er fritaget for
at betale.

Stk. 5.

Såfremt et medlem modarbejder foreningen, kan medlemmet ekskluderes
med øjeblikkelig virkning af et flertal bestående af 2/3 af bestyrelsens
medlemmer. Enhver eksklusion kan ophæves på den først følgende
generalforsamling med almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede på
generalforsamlingen.

Stk. 6.

Ethvert medlem betaler et halvårligt kontingent, som fastsættes på den
ordinære generalforsamling.

Stk. 7.

Medlemskab af foreningen ophører automatisk, hvis kontingentet ikke er
betalt inden den af bestyrelsen fastlagte frist.
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ØKONOMI:
§ 5.
Stk. 1.

Bestyrelsen administrerer
medlemmerne.

Stk. 2.

Økonomichefen er ansvarlig for bogføring, men bestyrelsen kan beslutte at
ansætte en ekstern bogholder.

Stk. 3.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4.

Der udfærdiges årsregnskab med tilhørende status.

Stk. 5.

Årsregnskab fremlægges af en økonomichefen eller et andet medlem af
bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Stk. 6.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Alene
foreningen forpligtes og berettiges.

Stk. 7.

Medlemmernes kreditorer kan ikke søges fyldestgjort i foreningens formue.

Stk. 8.

Foreningen hæfter alene med sin formue.

stk. 9.

Foreningen må gældsætte sig med et flertal på 2/3 af bestyrelsen.

stk. 10.

Alle økonomiske beslutninger skal godkendes i bestyrelsen. Økonomichefen
har dog beføjelse til at godkende udlæg på op til 500 kr.

TEGNINGSREGLER:

foreningens

aktiver

med

ansvar

overfor

§ 6.

Stk. 1.

Foreningen tegnes, også ved pantsætning og salg af aktiver, af formanden i
forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer.
GENERALFORSAMLING:
§ 7.
Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar.
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Stk. 3.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling med 21 dages varsel.

Stk. 4.

Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Alle forslag stilles skriftligt. Der kan kun stemmes om rettidigt indkomne
forslag. Dirigenten kan stille forslag til ændringer af indkomne forslag, som
ikke er vedtægtsændringer, til vedtagelse på generalforsamlingen.

Stk. 5.

Senest 7 dage før generalforsamlingen opslås dagsordenen pr mail eller
hjemmeside. Der skal ligeledes senest på dette tidspunkt opslås en liste over
indkomne forslag i tematisk orden, med de mest vidtgående først. Bestyrelsen
skal også senest på dette tidspunkt tilsendes kopi af de indkomne forslag.
Kopi af indkomne forslag skal desuden senest på dette tidspunkt ligge
tilgængelig på radioen til gennemsyn af radioens medlemmer.

Stk. 6.

Hvert aktivt medlem, der har betalt kontingent, har 1 stemme under den
årlige generalforsamling. Nye medlemmer skal betale kontingent mindst 1
uge inden generalforsamlingen.

Stk. 7.

Enhver stemmeberettiget kan bære 1 skriftlig fuldmagt.

Stk. 8.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.
Hemmelig afstemning kan begæres, såfremt et aktivt medlem ønsker dette.
Ved stemmelighed frafalder forslaget.
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Stk. 9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Redaktionens beretning ved chefredaktøren.
4. Driftens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
6. Fremlæggelse af kritisk revision af regnskabet.
7. Indkomne forslag
8. Vedtagelse af kontingentets størrelse.
9. Valg af 3 medlemsrepræsentanter til bestyrelsen, samt 2 suppleanter.
10. Eventuelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
§ 8.
Stk. 1.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på begæring af min.
3 bestyrelsesmedlemmer eller 20% af foreningens aktive medlemmer på
begæringstidspunktet.

Stk. 2.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indgives til
bestyrelsesformanden med angivelse af dagsorden.

Stk. 3.

Formanden indkalder senest 3 dage efter begæringens modtagelse til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Såfremt
formanden ikke inden fristen har fremsendt indkaldelse til radioens
medlemmer kan initiativtagerne selv indkalde til ekstraordinær
generalforsamling.

Stk. 4.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 14 dage og senest 21
dage efter begæringens indgivelse. Alle andre tidsfrister følger reglerne for
afholdelse af ordinær generalforsamling.

Stk. 5.

Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioderne:
1. juli til 1. september (begge dage inklusive).
15. december til 15. januar (begge dage inklusive).
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VEDTÆGTSÆNDRINGER:
§ 9.
Stk. 1.

Forslag til ændring af de nuværende vedtægter behandles på
generalforsamlingen under indkomne forslag og skal med hensyn til
offentliggørelse følge samme regler for øvrige indkomne forslag.

Stk. 2.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Til vedtagelse af vedtægtsændringer, som vedrører bestyrelsens
sammensætning kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

BESTYRELSEN:

§ 10.

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af max. 7 medlemmer og altid et
ulige antal. Max 5 personer valgt blandt foreningens medlemmer på
generalforsamlingen og to medlemmer, chefredaktør og økonomichef, der
udpeges af den siddende bestyrelse, når der skal findes nye til posterne.

Stk. 2.

Valgbare til de 5 medlemsvalgte repræsentanter i bestyrelsen er kun aktive
medlemmer.

Stk. 3.

Medlemmer kan opstille til posterne som formand, næstformand og menige
medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 7.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Stk. 8.

Bestyrelsen skal afholde bestyrelsesmøde mindst 3 gang hvert semester. Til
det første møde vil bestyrelsen aftale nærmere om fremtidige møder.
Indkaldelse sker med mindre andet aftales ved formanden, skriftligt og med
mindst en uges varsel.

Stk. 9.

Bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer kan i tilfælde af force
majeure træffe bindende afgørelser.

Stk. 10.

Hvis et medlem af bestyrelsen eller et medlem af driften kræver det, skal der
indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
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Stk. 12.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i alle forhold.

Stk. 13.

En bestyrelsesbeslutning kan ankes til generalforsamlingen. Anker behandles
under indkomne forslag på generalforsamlingen.

Stk. 14.

Et bestyrelsesmedlem kan erklæres inhabil til behandling af et punkt.

Stk. 15.

Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor det på generalforsamlingen
vedtagne totalbudget.

Stk. 16.

Minimum ét medlem af driften og kommunikationschefen deltager i
bestyrelsesmøderne.

Stk. 17.

Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne, men kan lukkes på
begæring af 1 bestyrelsesmedlem.
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CHEFREDAKTIONEN:

§ 13.

Stk. 1.

Bestyrelsen udpeger en ansvarlig chefredaktør. Det er kun bestyrelsen, der
kan udpege / afskedige chefredaktøren. Chefredaktøren er ansvarlig overfor
bestyrelsen i alle forhold.

Stk. 3.

Det påhviler chefredaktøren at sikre radioens ry og rygte, således at der ikke
forekommer begivenheder i foreningens navn eller lokaler, som I) strider
imod god redelig handlemåde eller kan vække anstød, eller II) ikke er i
overensstemmelse med gældende lovgivning, disse vedtægters § 2 stk. 1 og 2
samt § 3.

Stk. 4.

Et flertal af foreningens medlemmer eller driften kan sætte redaktionen på
valg til førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 5.

Det påhviler chefredaktøren at sørge for, at bestyrelsen løbende orienteres om
det daglige arbejde i et omfang, der sikrer bestyrelsen mulighed for at skride
ind og afhjælpe eventuelle uoverensstemmelser eller handlinger, der anses
for uhensigtsmæssige for foreningen.
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REFERAT:

§ 14.

Stk. 1.

Der tages referat af alle møder.

Stk. 2.

Referater skal indeholde alle beslutninger, samt de kommentarer som i det
væsentligste var udslagsgivende herfor.

Stk. 3.

På begæring skal særstandpunkter til sager under behandling medtages i
referatet.

Stk. 4.

Referatet skal være tilgængeligt for alle radioens medlemmer senest 1 uge
efter mødets afholdelse.

FORENINGENS OPHØR:
§ 15.
Stk. 1.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2/3 flertal på to
generalforsamlinger, hvor 50% af radioens medlemmer deltager, afholdt med
minimum 14 dages mellemrum og kun efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2.

Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes til
studentersociale eller andre studenterradiorelaterede formål.

FORTOLKNING:

§ 16.

Opstår der tvivl om disse vedtægters fortolkning er det bestyrelsens
fortolkning, der er gældende, indtil spørgsmålet er taget op på den
efterfølgende generalforsamling.
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IKRAFTTRÆDEN:
§ 17.
Stk. 1.

Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens
afslutning.

Stk. 2.

Disse vedtægter erstatter og ophæver alle tidligere vedtægter.

VIGTIGE DATOER:
§ 18.
Stk. 1.

Foreningen er oprettet den 12. juni 1995.

Stk. 2.

Vedtægterne er senest ændret 27. maj 2016

Stk. 3.

Radioen sendte første gang den 1. februar 1996.
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