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1. FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Sveriges Radiomästare- Tekniker- Förbund (SRF) har till ändamål att inom en
gemensam, ideell och opolitisk organisation förena alla inom tele- elektronikbranschen verksamma tekniker och verka för att underlätta deras teoretiska och
praktiska utbildning samt skapa en erkänd yrkeskår. Förbundet skall även i övrigt
inom ramen för sin verksamhet på alla sätt tillvarata medlemmarnas intressen.

2. FÖRBUNDETS ORGANISATION
Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ:
a)
b)
c)
d)
e)

Kongressen, se avsnitt 4.
Förbundsstyrelsen (FS), se avsnitt 6.
Verkställande Utskottet (VU), se avsnitt 6.5.
Radio- teletekniska distrikt (RTD), se avsnitt 7.
Radio- teletekniska föreningar (RTF), se avsnitt 8.

3. MEDLEMSKAP
3.1. Inträde
3.1.1.

Medlemskap i förbundet erhålles av:
a)

b)

enskild till förbundet direktansluten person. Enskild person skall ha sin
huvudsakliga utkomst av teletekniskt arbete och inneha av FS fastställda
kvalifikationer. Ansökan om medlemskap skall ske på fastställd blankett.
Uppdelning av gruppen enskilda medlemmar sker enligt 3.1.2.
radio- och teletekniskt distrikt (RTD), skall företräda till respektive distrikt
anslutna medlemmar samt inom distriktet befintliga radio- teleteknisk förening
(RTF) och dessas medlemmar. Enskild medlem skall anses tillhöra det distrikt
inom vilken han är verksam. Se även avsnitt 7.

3.1.2.

Gruppen enskilda medlemmar enligt 3.1.1. punkt a) skall uppdelas i:
a)

b)

företagare. En person, som är företagare eller delägare, äger rätt att registrera
sitt medlemskap med företagsnamnet samt eget namn. Som en följd härav har
företagaren rätt att använda förbundsemblemet i sin marknadsföring. Dessutom
äger anställda inom nämnda företag rätt att delta vid konferenser anordnade av
SRF utan att dessa är registrerade som medlemmar.
Övriga till förbundet direktanslutna medlemmar.

3.1.3.

Medlemmar skall förbinda sig att följa förbundets stadgar och beslut.
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3.2. Uteslutning
3.2.1.

Medlem som utan giltig orsak, trots gjord påminnelse, resterar med till betalning av
förfallna avgifter uteslutes ur förbundet.
3.2.2.

Medlem som uppenbarligen kränker förbundets anseende, motarbetar dess syfte eller
begår svårare brott mot dess stadgar, skall av FS uteslutas ur förbundet.

3.3. Förlust av rättigheter
Medlem som utträder eller uteslutes ur förbundet förlorar därmed alla sina rättigheter
i förbundet.

3.4. Återinträde
Medlem som uteslutits enligt 3.2.1. kan erhålla återinträde efter FS:s prövning och
godkännande.

3.5. Hedersmedlem
Enskild medlem, som gjort sig förtjänt därav, kan på styrelsens förslag utnämnas till
hedersmedlem.
För att utnämnas till hedersmedlem erfordras minst tjugo års kontinuerligt
medlemskap eller sådana särskilda skäl som kan berättiga till sådan utnämning.
Hedersmedlem är avgiftsbefriad men bibehåller sina medlemsrättigheter utom att
vara ombud vid kongressen.

3.6. Avgifter
3.6.1.

Medlemmar tillhörande radio- teletekniskt distrikt (RTD) enligt 3.1.1 punkt b)
erlägger årsavgift. Distriktsmedlemmar utgör enskilda förbundsmedlemmar,
direktanslutna medlemmar samt radio- teletekniska föreningsmedlemmar (RTF).
3.6.2.

Enskilda förbundsmedlemmar betalar dessutom:
1)
2)

Grupp enligt 3.1.2 punkt a) en personlig avgift samt en företagaravgift till
förbundet.
Grupp enligt 3.1.2 punkt b) en personlig avgift till förbundet.

3.6.3.

Avgifternas storlek beslutas av kongressen och indexregleras under
kongressperioden.

3.7. Adressförändring
Anmälan om adressförändring bör ske inom 30 dagar till förbundet.
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4. KONGRESSEN
4.1. Sammanträden
4.1.1.

Kongressen är högsta beslutande organ och ordinarie kongress hålles minst vart
tredje år.
4.1.2.

Extra kongress hålles om:
a)
b)

FS anser så nödvändigt.
minst hälften av förbundets medlemmar så begär.

4.1.3.

Skriftlig kallelse till ordinarie kongress skall utfärdas av FS senast tre månader före
kongressens hållande.
4.1.4.

Kongressen får ej uppta till behandling andra ärenden än sådana som beretts av FS
och som står på kongressens dagordning.
4.1.5.

Kostnaden för kongressen jämte resebidrag till utsedda kongressombud skall
bestridas av härför i budgeten upptaget anslag. För styrelsen, revisorer och övriga
ombud bestrids kostnaderna av i budgeten upptaget anslag. Radio- teleteknisk
förening (RTF) bestrider kostnaderna vid kongress för sina valda ombud.
4.1.6.

Årskonferens: FS skall minst en gång per år anordna konferens där bl.a. information
om förbundets verksamhet delges medlemmarna.

4.2. Representationsrätt
4.2.1.

Kongressen består av valda ombud från radio- teletekniska distrikt (RTD), radioteletekniska föreningar (RTF) samt FS:s ledamöter.
4.2.2.

Radio- teletekniskt distrikt (RTD) och radio- teletekniska föreningars (RTF)
representationsrätt vid kongressen skall grundas på antalet godkända medlemmar vid
närmast föregående kvartals utgång innan kongressen äger rum. Antalet medlemmar
bestäms enligt 7.3.2, 7.3.3 samt 8.3.1.
4.2.3.

Som godkända medlemmar räknas alla som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser
mot förbundet. Avgiftsbefriade medlemmar (hedersmedlemmar) räknas som
godkända.
4.2.4.

Kongressombud fungerar intill nästkommande ordinarie kongress.
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4.3. Förhandlingsordning
Vid ordinarie kongress skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
a) Kongressens öppnande av förbundsordföranden.
b) Kongressens avgörande om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
c) FS förslag till dagordning för kongressen.
2. Val av funktionärer för kongressen:
a) Förhandlingsledare
b) Sekreterare
c) Två justeringsmän
d) Rösträknare.
3. Föredragning av FS:s verksamhetsberättelse.
4. Föredragning av ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för FS.
6. Behandling av inkomna motioner och förslag.
7. Val av:
a) Förbundsordförande.
b) Övriga ledamöter i FS och suppleanter till FS enligt 6.1.
c) Revisorer och suppleanter för dessa enligt 9.2.
d) Valberedningsutskott för tiden intill nästa ordinarie kongress (minst tre
ledamöter).
8. Budget och arvoden.
9. Fastställande av avgifter till förbundet.
10. Förbundets arbetsprogram intill nästa ordinarie kongress.
11. Beslut om tid för nästa ordinarie kongress.
12. Övriga frågor, dock ej frågor av beslutande karaktär.

4.4. Rösträtt
4.4.1.

Vid kongress äger valda ombud och FS ordinarie ledamöter vardera en röst. FS
ledamöter äga ej rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för FS. Vid lioka röstetal,
utom vid val, äger tjänstgörande förhandlingsledare utslagsröst.
4.4.2.

Vid kongressen äger förbundsrevisorerna endast rösträtt i frågor som röra revisionen
och ansvarsfrihet för FS.
4.4.3.

Av FS anställda funktionärer eller närvarande förbundsmedlemmar äga vid
kongressen yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

4.5. Val
4.5.1.

Valbar till ledamot av FS är varje enskild medlem enligt 3.1.1. punkt a).
4.5.2.

Val av förbundsordförande och övriga ledamöter skall, om så erfordras, ske medels
slutna sedlar och erfordras för val till förbundsordförande minst hälften av vid valet
avgivna röster. Erfordras omval sker detta mellan de två kandidater som erhållit
högsta röstetal.
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4.5.3.

På valsedel får endast godkännas kandidater som nominerats före omröstningen.

4.6. Motionsrätt
4.6.1.

Motionsrätt tillkommer varje medlem i förbundet.
4.6.2.

Motioner skall, för att kunna upptagas till behandling vid kongressen, jämte
motiveringar vara FS tillhanda senast två månader före kongressen.
4.6.3.

Förslag kan inkomma till FS senast en vecka före kongressen.
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5. REFERANDUM
Mellan kongresserna kunna frågor avgöras genom allmän omröstning inom
förbundet när FS anser detta nödvändigt eller en tredjedel av förbundets medlemmar
därom anhålla hos FS. Vid referendum gäller enkel majoritet.

6. FÖRBUNDSSTYRELSEN (FS)
6.1. Sammansättning
FS skall handha ledningen av förbundets verksamhet och därvid följa förbundets
stadgar samt kongressens beslut och direktiv. FS är mellan kongresserna förbundets
högsta beslutande organ och skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Därtill
skall två suppleanter finnas, vilka inträda i FS i den ordning deras vid valet erhållna
röstetal angiva.

6.2. Sammanträden
6.2.1.

Kallelse till sammanträde skall jämte dagordning vara ledamöterna tillhanda senast
åtta dagar för sammanträdet.
6.2.2.

FS är beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande och kallelse varit utsänd
enligt 6.2.1. Vid beslut gäller enkel majoritet och äger förbundsordföranden
utslagsröst vid lika röstetal utom vid val.

6.3. FS:s åligganden
6.3.1.

FS åligger:
a)
b)
c)
d)

Verkställa kongressens beslut.
Pröva inlämnade förslag eller motioner och avgiva yttrande härom.
Handha förbundets ekonomi inom ramen för kongressen fastställd budget.
Senast två veckor före kongressen till valda ombud och FS utsända
verksamhetsberättelse omfattande den gångna verksamhetsperioden,
revisionsberättelse samt de motioner som skall behandlas av kongressen jämte
dagordning.

6.3.2.

FS är gemensamt ansvarig för alla i dess vård befintliga, förbundet tillhöriga medel
och övrig egendom.
6.3.3.

FS utser den eller de, som äga teckna förbundets firma.
6.3.4.

FS skall i enlighet med vad som nedan sägs i 6.4.3. fördela sina åligganden mellan
ledamöterna och eventuellt anställd personal, allt inom budgetens ram.

6.4. FS-ledamöternas funktioner
6.4.1.

Det åligger förbundsordföranden att kalla till FS-sammanträden och vid dessa
opartiskt leda förhandlingarna samt vaka över att alla beslut fattas och utföres i
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enlighet med stadgar och kongressens beslut, justera alla FS-protokoll och tillse att
övriga styrelsemedlemmar fullgör sina åligganden.
6.4.2.

I ordförandens frånvaro övertages hans åligganden av vice ordföranden.
6.4.3.

I övrigt gälla för FS-ledamöter de instruktioner, som inom ramen för dessa
stadganden fastställts av FS.

6.5. Verkställande utskottet (VU)
6.5.1.

Verkställandet av FS:s beslut, handläggning och beredning av ärenden, kan delegeras
ett av FS utsett verkställande utskott (VU). VU skall bestå av fyra ledamöter av vilka
förbundsordföranden och vice förbundsordföranden är självinskrivna.
6.5.2.

Arbetsordning för VU fastställs av FS.
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7. RADIO- TELETEKNISKA DISTRIKT (RTD)
7.1. Inledning
Landet skall i princip indelas i radio- teletekniska distrikt, vilkas
områdesutsträckning FS bestämmer.

7.2. Medlemskap
7.2.1.

Medlemskap i distrikt kan erhållas av alla som antingen har sin huvudsakliga
utkomst av teletekniskt arbete eller som radio- teletekniskt distrikt i övrigt funnit
lämpliga. Medlemsansökan till distriktet insändes till förbundet för prövning av
registrering.
7.2.2.

Distriktets administration och ekonomiska förvaltning handhas av respektive distrikt.

7.3. Valbarhet till kongressen
7.3.1.

Ombud för distrikt enligt 7.1. skall vara godkänd enskild förbundsmedlem enligt
3.3.1. och tillhöra det distrikt som representeras.
7.3.2.

Inom distrikt med minst
a)
b)

sex medlemmar eller
annat antal enligt FS beslut

utses distriktsombud genom omröstning vart tredje år.
7.3.3.

Överstiger antalet medlemmar enligt 7.3.2. punkt a) och b) äger distriktet
representera med ett ombud för
a)
b)

minst var sjunde medlem eller
analogt medlemsintervall enligt FS beslut.
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8. RADIO- TELETEKNISKA FÖRENINGAR (RTF)
8.1. Inledning
8.1.1.

På orter där så anses lämpligt bör radio- teletekniska föreningar bildas.
Dessa må omfatta:
a)
b)

alla på orten boende enskilda förbundsmedlemmar.
Alla på orten boende distriktsanslutna medlemmar, som antingen har sin
huvudsakliga utkomst av teletekniskt arbete eller som radio- teletekniskt
distrikt i övrigt funnit lämpliga.

8.1.2.

Radio- teleteknisk förening skall antaga stadgar som dock ej får strida mot
förbundets stadgar.

8.2. Medlemskap
Medlemsansökan med rekommendationer ställes till förbundet för prövning och
registrering.

8.3. Valbarhet till kongressen
8.3.1.

Varje radio- teleteknisk förening, som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot
distrikt och förbund, äger rätt att vid kongressen representeras av ombud för varje
påbörjat 10-tal godkända medlemmar.
8.3.2.

Ombud för förening enligt 8.1.1. skall vara godkänd enskild förbundsmedlem enligt
3.1.1. och tillhöra den förening som representeras.

8.4. Administrationsbidrag
Radio- teleteknisk förening, som omfattar minst tio medlemmar enligt 8.1.1. äger att
för dessa erhålla hälften av distriktsavgiften som administrationsbidrag under
förutsättning att vederbörlig årsrapport inkommer till förbundet senast den 30 juni
under det år för vilket bidraget skall utbetalas. Bidraget skall vara utbetalt senast den
30 september samma år.
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9. RÄKENSKAPER OCH REVISION
9.1. Räkenskaper
Förbundets inklusive distriktets räkenskaper skall föras per verksamhetsår och
avslutas med ett bokslut, som skall upptaga in- och utgående balanskonto samt vinstoch förlustkonto. Bokslutet skall vara revisorernas granskning tillgänglig senast en
månad efter verksamhetsårets slut.

9.2. Förbundsrevisorer
9.2.1.

Förbundsrevisorerna skall vara minst två, varav minst en skall vara
bokföringskunnig.
9.2.2.

Två revisorsuppleanter skall finnas.
9.2.3.

Minst en av de revisorer som deltagit i revisionen bör närvara vid kongressen och vid
FS:s behandling av revisionsberättelsen.

9.3. Revision
9.3.1.

Revisorerna åligger att verkställa revision och däröver avgiva berättelse. Revisorerna
skall därvid tillse att räkenskaperna är riktigt förda och att bokslutet överensstämmer
med dessa samt att erforderliga avskrivningar verkställs. Revisorerna skall även
kontrollera FS:s beslut och åtgöranden icke strida mot förbundets stadgar samt
förvissa sig om att av kongressen fattade beslut fullföljs. Revisorerna skall innan
revisionsberättelsen avgives bereda FS tillfälle att yttra sig över samt lämna
förklaring beträffande eventuella anmärkningar.
9.3.2.

Revisionsberättelsen skall föreligga senast två månader efter verksamhetsperiodens
slut och med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för FS överlämnas till
kongressen.
9.3.3.

Revisorerna äga rätt att vid revisionen tillkalla yrkesrevisor.
9.3.4.

Revisorerna äger rätt att närhelst de finner lämpligt, verkställa revision.
9.3.5.

Skulle vid revision anmärkningar mot räkenskaperna och förvaltning av revisorerna
framföras, varöver FS ej kan lämna nöjaktig förklaring, åligger det revisorerna att
ofördröjligen härom underrätta samtliga kongressombud, som då har att vidtaga de
åtgärder förhållandena kräva. Uraktlåter revisorerna detta drabbas de av samma
ansvar som FS.
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10. ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar får endast fattas av kongressen och
måste vara föregången av motion eller förslag, som behandlas av FS och förelagts
samtliga distriktsombud och Radio- teletekniska föreningar (RTF). Stadgeändring
eller tillägg får icke beslutas av kongressen med mindre än att två tredjedelars
majoritet erhålls härför.

11. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
11.1. Förberedelse
För förbundets upplösning fordras dels att av FS tillstyrkt motion framlägges till
kongressen, dels att kongressen med trefjärdedels majoritet beslutar att frågan skall
upptagas till omröstning bland förbundets medlemmar, dels ock att minst fem
sjättedelar av förbundets samtliga medlemmar rösta för förbundets upplösning.

11.2. Upplösning
Beslutar förbundet att upphöra med sin verksamhet, skall av befintliga tillgångar
bildas en fond, som under namn av ”SRF:s understödsfond” överlämnas till annan
bestående institution att av denna förvaltas i enlighet med de föreskrifter, som av
förbundets sista kongress beslutats.
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