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Förord
Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), bildad år 1925, är utsedd av den Internationella
Amatörradiounionen (IARU) att representera de svenska radioamatörerna internationellt. SSA
ingår i den Nordiska Amatörradiounionen (NRAU).
IARU representerar radioamatörerna i den Internationella teleunionen (ITU), ett FN-organ, där
IARU är sektormedlem. ITU tar fram internationella rekommendationer för alla typer av
radiotjänster där amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten är erkända radiokommunikationstjänster,
definierade i ITU Radio Regulations (RR). Enligt ITU är amatörtjänsten den äldsta
tjänsten. Redan i radions barndom bidrog radioamatörerna väsentligt till den nya teknikens
utveckling. Detta skedde till en början oorganiserat och utan administrativa hinder.
Radioamatörerna hänvisades sedan till den ”oanvändbara” kortvågen där det gjordes stora
tekniska framsteg och världsomspännande radiokontakter blev möjliga. När kortvågen senare
började användas för kommersiell trafik fick amatörradion egna frekvensområden.
Post- och telestyrelsen (PTS), som är svensk tillståndsmyndighet, fastlägger i Sverige gällande
frekvensområden och övriga villkor. PTS har undantagit amatörradion från tillståndsplikt men
kräver att användaren har amatörradiocertifikat (kunskapsbevis) som styrker kunskap i
radioteknik och reglementen.
SSA styrelse

Stadgar
Stadgar för Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA), fastställda vid SSA:s årsmöte i Luleå
2006-04-23 och senast ändrade vid årsmötet i Göteborg 2010 och i Lindesberg 2019.
§ 1 – Ändamål
Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) är en oavhängig, politiskt och religiöst obunden,
rikstäckande ideell förening vars medlemmar sysslar med radiotekniska experiment på för
amatörtjänsten och amatörsatellittjänsten upplåtna frekvensband.
* tillvarata medlemmarnas intressen internationellt och nationellt
* främja utvecklingen av föreningens verksamhet och amatörradiohobbyn bl.a. genom att:
- stimulera till ökat intresse för radiotekniken och dess tillämpningar
- vidga kunskaperna om radioteknik och radiokommunikation genom utbildning och
information
- aktivt intressera ungdomar för amatörradio
- underlätta för handikappade att bli radioamatörer
- ställa stipendier och fondmedel till förfogande
* vara en allmännyttig beredskapsorganisation med färdighet i katastrofkommunikation
* ideellt och skyndsamt biträda samhället när så erfordras

§ 2 – Förvaltning
§ 2:1 SSA har sitt säte i Sverige.
§ 2:2 Räkenskapsåret är kalenderår; arbetsåret är tiden mellan årsmötena.
§ 2:3 För förvaltningen svarar föreningens styrelse.
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§ 3 – Medlemmar
Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar.
§ 4 – Medlemskapets villkor
§ 4:1 Medlem skall följa SSA:s stadgar och föreningsbeslut, PTS föreskrifter samt IARU:s
rekommendationer.
§ 4:2 Medlem skall verka för gott kamratskap och uppträda så att föreningen och dess syften
främjas och inte skadas.
§ 5 – Organisation
§ 5:1 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämmorna.
§ 5:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i föreningens anda samt inom stadgarnas ram och
föreningsstämmornas beslut.
§ 5:3 ”Amatörradiodistrikten” (distrikten), geografiska områden som fastställs av
föreningsstämma, utser funktionärer för samverkan (distriktsledare).
§ 5:4 Styrelsen utser funktionärer för samordning inom teknik- och arbetsområden
(sektionsledare).
§ 5:5 Föreningskansliet lämnar service till medlemmar, styrelsen och funktionärer.
§ 6 – Informationskanaler
§ 6:1 SSA:s primära informationskanaler är tidskriften ”QTC Amatörradio”, föreningens
webbplats på Internet samt SSA-bulletinen vika samtliga skall användas för publicering av
kallelser till föreningsstämmor och valinformation samt därtill hörande underlag. Dessa kanaler
skall informera om föreningen såväl internt som externt.
§ 6:2 Vid publicering av kallelser till föreningsstämmor och valinformation samt därtill hörande
underlag, räknas ett ärende som publicerat när ”QTC Amatörradio” eller föreningens webbplats
publicerat informationen. Den andra av dessa två kanaler skall snarast publicera samma
information och verksamheten planeras så att detta sker med minsta möjliga fördröjning. I SSAbulletinen
må omfattningen av denna information begränsas.
§ 7 – Styrelse
§ 7:1 Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning, beslutar om firmateckning samt anställer
kanslipersonal.
§ 7:2 Styrelsen kan till kansli och funktionärer delegera rätt att besluta inom överenskomna
ramar.
§ 7:3 Styrelsen svarar för att befattningsbeskrivningar fastställs och uppdateras.
§ 7:4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, av en revisor eller av minst tre
ledamöter.
§ 7:5 Styrelsens arbete är ideellt.
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§8 – Föreningsstämmor
§ 8:1 Föreningsstämmorna är medlemmar samlade till årsmöte eller extra årsmöte.
§ 8:2 Rätt att deltaga har hedersmedlem och medlem som vid tidpunkten för stämman har betalat
gällande medlemsavgift.
§ 9 – Årsmöte
§ 9:1 Föreningens årsmöte skall hållas senast den 30 april.
§ 9:2 Kallelse och dagordning skall publiceras senast 30 dagar före mötet.
§ 9:3 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning bifogas kallelsen.
§ 9:4 Envar medlem kan lämna motion till årsmötet vilken skall vara styrelsen eller kansliet
tillhanda senast den 15 januari. Den skall, tillsammans med styrelsens yttrande, bifogas
kallelsen.
§ 9:5 Styrelseproposition till årsmötet skall bifogas kallelsen.
§ 9:6 Revisionsberättelse publiceras senast 15 dagar före mötet.
§ 9:7 Följande ärenden skall tas upp:
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
* Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början.
* Fråga om kallelsen till mötet skett stadgeenligt.
* Fastställande av dagordning.
* Behandling av framlagd verksamhetsberättelse.
* Behandling av framlagd ekonomisk redovisning.
* Behandling av framlagd revisionsberättelse.
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
* Fastställande av balansräkning.
* Beslut i anledning av uppkommet överskott eller underskott.
* Fastställande av valresultat gällande styrelseledamöter och revisorer med ersättare.
* Val av ledamöter i valberedningen.
* Val av poströsträknare med ersättare.
* Behandling av motioner från medlemmarna.
* Behandling av propositioner från styrelsen.
* Fastställande av budget för innevarande år och preliminär budget för nästkommande år.
* Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
§ 9:8 Inga andra frågor må behandlas.
§ 9:9 I anslutning till mötet ges tillfälle att diskutera föreningens verksamhet och meddelas plats
för nästa årsmöte.
§ 10 – Extra årsmöte
§10:1 Extra årsmöte skall äga rum då styrelsen eller revisor så beslutar eller då minst en tiondel
av medlemmar skriftligen så begär.
§ 10:2 Extra årsmöte skall äga rum senast 60 dagar efter den tidpunkt då sådant beslut fattats
respektive sådan begäran inkommit. Styrelsen skall senast inom 30 dagar från samma tidpunkt
och minst 30 dagar före mötet kalla till stämman och bifoga beslutsunderlag. Underlåter
styrelsen detta må den kalla som begärt extra årsmötet.
§ 10:3 Följande ärenden skall tas upp:
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
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* Tillkännagivande av röstlängden vid mötets början.
* Fråga om kallelsen skett stadgeenligt.
* Fastställande av dagordning.
* Fråga eller frågor i begäran om extra årsmöte.
§ 10:4 Inga andra frågor må behandlas.
§ 11 – Revision
§ 11:1 Revisionen skall utföras enligt god revisionssed.
§ 11:2 Revisionen skall omfatta såväl ekonomisk redovisning som all förvaltning.
§ 11:3 Revisorerna skall ta del av styrelseprotokollen samt har rätt att när som helst deltaga i
styrelsens sammanträden och ta del av den löpande ekonomiska redovisningen.
§ 11:4 Styrelsen skall senast den 15 februari överlämna sin verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning till revisorerna.
§ 11:5 Revisorerna skall senast den 15 mars avge sin revisionsberättelse.
§ 12 – Val
Medlemmarna väljer styrelse och revisorer genom poströstning; årsmötet väljer valberedning
och poströsträknare; amatörradiodistrikten utser distriktsledare.
§ 13 – Val genom poströstning
§ 13:1 Föreningsordförande, tillika styrelseordförande, väljs udda år för en mandattid av två (2)
år. Om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå.
§ 13:2 Vice föreningsordförande, tillika vice styrelseordförande, väljs jämna år för en mandattid
av två (2) år. Om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå.
§ 13:3 Tre (3) styrelseledamöter väljs för en mandattid av två (2) år, varvid kassaförvaltare och
en (1) övrig ledamot väljs udda år medan en (1) övrig ledamot väljs jämna år. Om vakans
uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt, året därpå.
§ 13:4 Två (2) revisorer och en (1) ersättare väljs för en mandattid av ett (1) år.
§ 13:5 Valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och
med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag
skall eftersträva en bred geografisk representation. Den skall publicera sin nominering, i
förekommande fall även för fyllnadsval, senast den 15 november.
§ 13:6 Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post.
Valberedningen skall verifiera kandidaturen.
§ 13:7 Poströstningen, som avlyses om inga motkandidater anmäls, äger rum under februari
månad och skall ske enligt rutiner som styrelsen publicerar i januari månad. Poströsträknarnas
sammanräkning skall publiceras i mars månad.
§ 13:8 Årsmötet fastställer valet.
§ 13:9 Om styrelsen anser att fyllnadsval inte kan vänta till nästkommande årsmöte skall
valberedningen agera på motsvarande sätt som ovan och ett extra årsmöte inkallas.
§ 14 – Val på årsmötet
§ 14:1 Fyra (4) ledamöter i valberedningen väljs för en mandattid av två (2) år, varvid två (2)
väljs udda år och två (2) väljs jämna år. Om vakans uppstår sker fyllnadsval, om så är möjligt,
året därpå. Sammankallande väljs vid varje årsmöte.
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§ 14:2 Två (2) poströsträknare och en (1) ersättare väljs för en mandattid av ett (1) år.
§ 14:3 Om styrelsen anser att fyllnadsval inte kan vänta till nästa årsmöte skall valberedningen
agera på motsvarande sätt som ovan och ett extra årsmöte inkallas.
§ 15 – Val inom amatörradiodistrikten
§ 15:1 En (1) distriktsledare utses av amatörradiodistriktet.
§ 15:2 Rutiner för dessa val utarbetas av styrelsen.
§ 15:3 Distriktsledaren utser vid behov, efter förankring inom distriktet, en (1) vice
distriktsledare. Distriktsledaren utser vid behov övriga funktionärer inom distriktet.
§ 16 – Beslut
§ 16:1 Om styrelsen kallas senast 15 dagar före styrelsemöte är den beslutsmässig om minst tre
(3) ledamöter deltar; i övriga fall krävs att hela styrelsen deltar.
§ 16:2 Beslut på föreningsstämmor och inom styrelse fattas, om inget annat stadgas, med enkel
majoritet varvid mötesordförande har utslagsröst. Vid sluten omröstning, som kan begäras av
envar, och vid val avgör dock lotten. Då kvalificerad majoritet krävs skall denna utgöras av
minst 2/3 av närvarande antal medlemmar respektive minst 2/3 av hela styrelsen.
§ 16:3 Vid poströstning har medlem en (1) röst.
§ 16:4 Vid föreningsstämma har närvarande medlem en (1) röst. Ombud för medlem, som är
juridisk person, skall uppvisa dokument som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan
lämna fullmakt till namngiven medlem som ej får rösta med mer än femton (15) fullmakter och
ej heller överlåta fullmakt.
§ 16:5 Vid beslut i fråga om ansvarsfrihet får styrelseledamot ej nyttja egen eller fullmaktsröst.
§ 16:6 Vilande beslut, som inte bekräftas på nästkommande stämma, är ogiltigt.
§ 17 – Hedersutmärkelser
§ 17:1 SSA:s hedersnål kan efter styrelsebeslut tilldelas såväl medlem som utomstående person
som väl tjänat föreningen eller amatörradion i allmänhet.
§ 17:2 Till hedersmedlem kan styrelsen med kvalificerad majoritet kalla medlem som på ett
förtjänstfullt sätt tjänat föreningen eller amatörradion i allmänhet, varvid insatsen skall vara av
bestående värde. Hedersmedlem erhåller SSA-medalj i guld och hedersnål.
§ 18 – Medlemsavgifter
§ 18:1 Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§ 18:2 Styrelsen kan besluta att nedsätta medlemsavgiften för familjemedlemmar, ungdomar och
pensionärer samt i enskilda fall.
§ 18:3 Ständigt medlemskap kan erhållas mot erläggande av ett engångsbelopp som fastställs av
årsmöte.
§ 18:4 Medlemsavgift, som skall årligen erläggas senast den månad som medlemskapet upphör,
aviseras med angivande av sista betalningsdag.
§ 18: 5 Medlem, som trots påminnelse inte betalar avgiften, anses ha lämnat föreningen och
avförs ur medlemsregistret.
§ 19 – Uteslutning av medlem
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§ 19:1 Medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar
eller på annat sätt skadar föreningen och dess syften, kan uteslutas. Sådan fråga kan resas av
envar medlem eller inom styrelsen.
§ 19:2 Styrelsen avgör om frågan skall tas upp till behandling och beslutar i förekommande fall
om uteslutning med kvalificerad majoritet. Medlemmen skall ha getts tillfälle att förklara sig före
beslutet vilket kan överklagas till årsmöte där kvalificerad majoritet krävs för uteslutning.
§ 19:3 Medlem, som uteslutits, äger inte återfå erlagd medlemsavgift och kan beviljas återinträde
endast av styrelsen i beslut med kvalificerad majoritet. Beslutet kan överklagas till årsmöte där
kvalificerad majoritet krävs för inträde.
§ 20 – Stadgar
§ 20:1 Stadgeändring föreslås av styrelsen i proposition eller av medlem i motion.
§ 20:2 Ändring beslutas enhälligt av årsmöte eller av två på varandra följande 6(6)
föreningsstämmor, varav ett årsmöte, på båda stämmorna med kvalificerad majoritet.
Mellan dessa skall ha förflutit minst 90 dagar.
§ 20:3 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I brådskande fall
får frågan avgöras av styrelsen.
§ 21 – Föreningens upplösning
§ 21:1 Upplösning av föreningen föreslås avstyrelsen i proposition eller av medlem i motion.
§ 21:2 Upplösning beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett årsmöte, på
båda stämmorna med kvalificerad majoritet. Mellan dessa skall ha förflutit minst 90 dagar.
§ 21:3 Vid en upplösning skall föreningens tillgångar, sedan skulder betalats, tillfalla ändamål
som överensstämmer med SSA:s syfte vilket beslutas av den sista föreningsstämman.
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