VEDTÆGTER | UNIVERSITETSRADIOEN AF 1986
NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningens navn er: “Foreningen Universitetsradioen af 1986” også kaldet:
“Uniradioen”
§2
Foreningen har adresse på Nørregade 7A 1. TH, 1165 København K
§2.1
Foreningens hjemsted forstås i bredere forstand som værende Storkøbenhavn.
FORMÅL
§3
Foreningens formål er at drive Foreningen Universitetsradioen af 1986, som er en
uafhængig og ikke- kommerciel radiostation. Foreningen Universitetsradioen af 1986
skal virke for en åben og alsidig informationsudveksling, primært blandt studerende i
København.
§4
Foreningen ønsker, at Foreningen Universitetsradioen af 1986 skal være den
foretrukne informationsudvekslingskilde, primært blandt studerende i København.
§5
Foreningen Universitetsradioen af 1986 laver radio henvendt til studerende og
lokalbefolkningen i Storkøbenhavn. Vi spiller musik med lokal forankring og musik
lavet af studerende, samt det de ønsker at høre eller endnu ikke har opdaget. Vi
giver de studerende og lokalbefolkningen i Storkøbenhavn nyhederne fra deres
perspektiv, beretter om alle tænkelige aspekter af deres hverdag og giver en
opdatering på hvad der sker i Storkøbenhavn og dens undergrundsmiljøer.
MEDLEMSKAB
§6
Optagelse som aktivt medlem sker ved henvendelse til foreningen. Kontingentet
betales ved indmelding. Ved indmeldelse accepterer medlemmet at følge
foreningens regler og vedtægter. Optagelse som støttemedlem sker ved
henvendelse til foreningens bestyrelse.
§7
Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen.
§8
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer på bestyrelsens foranledning.
Titlen som æresmedlem tildeles nuværende eller tidligere medlemmer af
Uniradioen, som har ydet en særlig indsats for foreningen. Æresmedlemmer betaler
ikke kontingent.
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§9
Udmeldelse sker ved henvendelse eller automatisk, når kontingentet ikke betales til
forfalden tid.
§10
Bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere medlemmer, hvis deres virksomhed strider
mod foreningens formål. Afgørelsen kan ankes ved førstkommende
generalforsamling.
EJERSKAB AF OPTAGELSER
§11 Ved indmeldelse i foreningen Universitetsradioen af 1986 og ved betaling af
kontingent accepterer foreningens medlemmer at alle overdragelige rettigheder til
optagelser af lyd og/eller billede uanset deres karaktér og egenskab, der er tilblevet
ved benyttelse af foreningens udstyr og/eller lokaler, automatisk overdrages til
foreningen Universitetsradioen af 1986 uden vederlag jf. ophavsretslovens §53.
§11.2 Spredning af lydoptagelser der er blevet til ved brug af foreningens udstyr
og/eller lokaler, må kun ske via Uniradioens egne kanaler. Undtagelser til dette kan
dog godkendes ved skriftligt samtykke fra en eller begge siddende chefredaktør(er).
Formålet med §11 og §11.2 er at eliminere brugen af foreningens lokaler/udstyr til
aktiviteter der ikke tjener foreningens formål og som ikke kommer dens medlemmer
til gavn.
BESTYRELSEN
§12
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og står til ansvar overfor
generalforsamlingen. Det er bestyrelsens ansvar, at foreningen ikke handler i strid
med foreningens vedtægter og gældende dansk lovgivning.
§13
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter. Alle
medlemmer og suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling. Der
henstilles til, at den ene af chefredaktørerne vælges til bestyrelsen. Såfremt
bestyrelsesmedlemmernes antal ikke når op på 5 medlemmer samt 2 suppleanter,
kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næstkommende generalforsamling.
§14
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Ansvarshavende
chefredaktør og chefredaktøren udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fordeler selv
sine arbejdsopgaver, men bør tilstræbe at besætte følgende poster foruden
formands- og kassererposten:
⇒ Næstformand ⇒ Sekretær ⇒ Fundraiser.
Retningslinjerne for posternes funktioner udstikkes af generalforsamlingen. Det er
desuden bestyrelsens opgave at beskrive de fremadrettede mål for foreningen.
Kasserer og formand disponerer over foreningens konti hver for sig.
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§15
Bestyrelsesmøde afholdes, når blot ét bestyrelsesmedlem kræver det, dog helst en
gang om måneden. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst to dages
varsel.
§16
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
§17
Der skal tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes mundtligt ved
næste bestyrelsesmøde. Referaterne skal være tilgængelige for foreningens
medlemmer.
CHEFREDAKTIONEN
§18
Foreningens daglige drift ledes af chefredaktionen. Ansvarshavende chefredaktør er
samtidig ansvarlig over for medieansvarsloven.
§19
Chefredaktørens/chefredaktørernes funktionsbeskrivelse fastsættes af bestyrelsen.
REGNSKAB OG REVISION
§20
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§21
Regnskabet skal ved årets start revideres af en revisor såfremt foreningen har aktiver
på mere end kr. 250.000. Har foreningen aktiver for under dette beløb skal en intern
revisor vælges på den ordinære generalforsamling.
§22
Foreningens formue skal være anbragt i et pengeinstitut.

GENERALFORSAMLINGEN
§23
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§24
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november og indkaldes af bestyrelsen
med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
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§25
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 2/3 af bestyrelsen eller 25 % af
foreningens aktive medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§26
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en valgt dirigent. På den ordinære
generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning, bestyrelsesvalg afholdes, og
forslag tages til afstemning. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for at omdele fremsatte forslag på mail
senest 7 dage før generalforsamlingen. Der kan dog fremsættes og vedtages
ændringsforslag til dagsordenens punkter på selve generalforsamlingen.
§27
Afstemning skal ske skriftligt, når bare ét af de tilstedeværende aktive medlemmer
kræver det.
§28
Hvert aktivt medlem har én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
§29
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§30
Foreningens vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen med mindst 2/3
flertal af de angivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal tilgå bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen.
OPLØSNING
§31
Foreningens opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af
samtlige aktive medlemmers stemmer. Er 2/3 af de aktive medlemmer ikke til stede
ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny
generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende
aktive medlemmers stemmer.
HÆFTELSE
§32
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2/3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formanden.
§33
Foreningen hæfter kun med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse udover kontingentet.
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