Vedtægter for Foreningen Radio Karen
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen Radio Karen.
Foreningen Radio Karen er en ikke-kommerciel, selvejende forening med hjemsted i Kongens Enghave - 2450 København SV.
§2
Formål
Formålet med Foreningen Radio Karen er at drive den ikke-kommercielle radiostation Radio Karen, for herigennem at give lokale
borgere mulighed for at udtrykke sig gennem radiomediet, uafhængigt af politiske, økonomiske og sociale interesser, samt at udvikle
en alsidig, borgerinddragende og demokratisk radiokultur i bydelen i et samarbejde med for eksempel skoler, institutioner,
foreninger, minoritetsgrupper og enkeltborgere.
Radio Karen skal kendetegnes ved nærværende, engageret og aktuel radio med respekt for individet og Radio Karens skal også
arbejde for og med de mediesvage grupper i samfundet.
Radio Karens udsendelser skal fortrinsvis bygge på taleradio og dialog mellem studieværter og gæster samt lyttere der ringer ind og
deltager i udsendelsen. Radio Karen skal kun i minimalt omfang bruge musik i udsendelserne og denne musik skal være uafhængig af
Koda og Gramex samt andre økonomiske interesseorganisationer.

§3
Medlemmer
Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter. Indmeldelse sker gennem indbetaling af det årlige
kontingent med tydelig angivelse af fulde navn, gyldig postadresse og gyldig e-mailadresse. Indmeldelsesprocedure, vedtægter og
foreningens e-mailadresse er anført på Foreningen Radio Karens hjemmeside. Det er medlemmets ansvar at foreningen til enhver tid
er i besiddelse af medlemmets gyldige e-mailadresse. Medlemskabet er gyldigt i indeværende regnskabsår, hvor kontingentet er
indbetalt. Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling og kan endvidere opsiges af både generalforsamlingen og
bestyrelsen, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse eller på anden måde er til skade for radioen. Bestyrelsens
opsigelse af et medlemskab kan, af det berørte medlem, fremlægges og prøves ved nærmeste følgende generalforsamling. Det af
generalforsamlingen og bestyrelsen ekskluderede medlemmer kan ikke optages som medlem igen.

§4
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske pr. e-mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Kun
medlemmer med gyldig kvittering for indmeldelse og betalt kontingent har møde-, tale- og stemmeret ved generalforsamlingen.
Indmeldelse kan ikke ske på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere relevante gæster som talere ved generalforsamlingen men
disse har ikke stemmeret. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer og
afstemninger sker ved håndsoprækning. Dog kan der forlanges skriftlig afstemning for eksempel ved personvalg.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens årsberetning og godkendelse heraf
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab, budget og kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsesposter
a) Formand (ulige år)
b) Næstformand (lige år)
c) Kasserer (lige år)
d) Et menigt medlem (ulige år)
e) Et menigt medlem (lige år)
7. Valg af kritisk revisor
8. Eventuelt

A.

Forslag til behandling på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

B.

Forslag der ikke er bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen vil blive behandlet under punktet eventuelt.
Disse forslag kan ikke sættes til afstemning og vedtages.

C.

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra 2/3 af generalforsamlingens deltagere.

D.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller kan over for bestyrelsen begæres indkaldt af
mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.

E.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest 4 uger
efter, at der er indgået ønske om dette.

§5
Bestyrelsen
A. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Formand og et menigt
medlem er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer og et menigt medlem er på valg i lige år. Ved afgang af kasserer eller
formand i utide, overtages ansvaret af næstformanden i samarbejde med henholdsvis formand eller kasserer. Ved afgang af både
kasserer og formand, indkaldes der hurtigst muligt til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg som dagsorden. Ved afgang af
næstformand eller menigt bestyrelsesmedlem, vælges ny ved næste generalforsamling.
B.

Formanden er automatisk stationsleder og varetager det politiske, administrative og juridiske ansvar samt den officielle kontakt
udadtil. Bestyrelsen udpeger en programleder, hvis opgaver er at formidle kontakten mellem studieværter, teknikere og
bestyrelse samt at koordinere sendeplanen. Bestyrelsen fastsætter selv sin øvrige forretningsorden og er beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle anliggender afgøres ved simpelt flertal og alle
bestyrelsesmedlemmers stemme tæller lige.

C.

Bestyrelsen kan nedsætte en driftsledelse, udvalgt blandt studieværter, teknikere, producere etc. og med mindst én
repræsentant fra bestyrelsen. Driftsledelsen kan have det daglige ansvar for at Radio Karens administrative og tekniske
anliggender samt drift, varetages i henhold til foreningens formål og de regler der til enhver tid gælder for Radio Karens ledelse
og drift.

§6
Tegningsret
A. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller formanden eller kassereren i forening med to
bestyrelsesmedlemmer.
B.

Formanden og kassereren råder over Dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

C.

Formanden og næstformanden tegner foreningen over for offentlige myndigheder hver for sig.

D. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§6
Økonomi
E.

Foreningen Radio Karens virksomhed finansieres af Kulturministeriets pulje til støtte for lokalradiovirksomhed og tilsvarende
offentlige puljer samt tilskud fra private fonde og lignende, medlemskontingent og direkte økonomisk støtte fra lyttere.

F.

Radio Karens regnskabsår er kalenderåret.

G.

Det, af den kritiske revisor, reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§7
Kontingent
. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

§8
Forpligtelser

A.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

.
§9
Rettigheder
Foreningen Radio Karen har til enhver tid fuldt ejerskab over og ophavsret til samtlige udsendelser og radioprogrammer, der er
produceret til eller sendt på Radio Karen. Tredjeparts anvendelse af Radio Karens udsendelser eller brudstykker heraf, kan kun foregå
efter forudgående skriftlig tilladelse fra Radio Karens ansvarlige ledelse.
§ 10
Opløsning af foreningen
Opløsning af Radio Karen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger. Ved opløsning anvendes Radio Karens formue til et af bestyrelsen foreslået lokalt kulturelt formål.
§ 11
Vedtægterne anvendelse
Stridigheder om disse vedtægters anvendelse kan afgøres af Københavns Retshjælp eller tilsvarende organisation.

Vedtægterne er endeligt godkendt ved ekstraordinær generalforsamling den 29. september 1999 og revideret ved ordinær generalforsamling den 17.
marts 2002, ordinær generalforsamling den 1. marts 2009 og ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2017.

