
Lover for Akademisk Radioklubb

Vedtatt av generalforsamlingen 23. november 1945

Ajourført t.o.m. vedtak 27. november 2008

§1 Klubbens form̊al

Akademisk Radioklubb (ARK) er en sammenslutning av radiointeresserte medlemmer av
Studentersamfundet i Trondhjem med formål å arbeide for økt praktisk og teoretisk innsikt i
radioteknikk, samt samarbeid og kameratskap mellom medlemmene.

§2 Medlemskap

§2.1 Opptak av medlemmer

Ved søknad til styret kan ethvert medlem av Studentersamfundet i Trondhjem som viser
seg interessert i klubbens form̊al opptas som medlem av Akademisk Radioklubb. Om ogs̊a en
person som ikke er medlem av Studentersamfundet kan antas som medlem av ARK avgjøres
av Studentersamfundets finansstyre i hvert enkelt tilfelle. Slike medlemmer har i tilfelle bare
adgang til klubbens egne lokaler.

§2.2 Kontingent

Kontingentens størrelse fastsettes av ARKs generalforsamling.

§2.3 Medlemskap

§2.3.1 Æresmedlemsskap

Enhver som har gjort seg fortjent til det, kan av ARKs generalforsamling utnevnes til æres-
medlem av ARK.

§2.3.2 Livsvarige medlemmer

Styret kan utnevne livsvarige medlemmer etter regler gitt av generalforsamlingen.

§2.3.3 Betalende medlemmer

Et betalende medlem er et medlem som ikke omfattes av §2.3.1 eller §2.3.2 og som har
betalt kontingent for inneværende semester.
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§2.4 Reglementer og ordensregler

ARKs medlemmer er underkastet de reglementer, ordensregler og instrukser som til enhver
tid gjelder for klubben, dens lokaler, aktiviteter og oppgaver, innbefattet Samfundets husorden.

§2.5 Utmelding

Utmelding finner sted etter skriftlig søknad til styret i ARK med minst en ukes varsel.

§2.6 Eksklusjon

Medlem som forsettlig skader ARKs arbeid og form̊al, eller p̊a annen m̊ate opptrer slik at
ens medlemskap ikke ansees som ønskelig, kan av ARKs styre ekskluderes som medlem. Slik
eksklusjon kan av vedkommende appelleres til førstkommende ordinære generalforsamling.

§3. Generalforsamling

§3.1 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i ARK avholdes hvert år i november m̊aned og innkalles ved opp-
slag p̊a ARK hybel og skriftlig til klubbens medlemmer med minst to ukers varsel.

§3.2 Regnskap

Revidert regnskap legges ut til gjennomsyn i klubbens lokaler minst en uke før generalfor-
samlingen avholdes.

§3.3 Innkomne forslag

Innkomne forslag m̊a være styret i hende innen en uke før generalforsamlingen og skal leg-
ges ut til gjennomsyn i klubblokalene og presenteres for medlemmene skriftlig minst 2 dager
før generalforsamlingen. Det er mulig å komme med endrings- og motforslag til de innkomne
forslagene inntil generalforsamlingen settes.

§3.4 Valgkomité

Det sittende styret fungerer som valgkomité. Styrets innstilling til nytt styre skal, s̊a langt
det er mulig, legges ut til gjennomsyn sammen med de innkomne forslagene.

§3.5 Saksliste til generalforsamling

§3.5.1 Den ordinære generalforsamlingen behandler:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Styrets årsberetning
4. Regnskapet i revidert stand
5. Budsjett og kontingenter for neste regnskaps̊ar
6. Innkomne forslag
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7. Valg av nytt styre
8. Valg av revisor
9. Eventuelt

§3.5.2 Det kan ikke gjøres vedtak under punktet eventuelt, med unntak av vedtak om å
innkalle til ny generalforsamling.

§4. Ekstraordinær generalforsamling

§4.1 Beslutning om ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes:

§4.1.1 Dersom styret finner det nødvendig

§4.1.2 Dersom et antall medlemmer tilsvarende minst 1/3 av ARKs betalende medlemmer
krever det

§4.1.3 Dersom beslutningsdyktig styre ikke kan samles.

§4.1.4 Dersom generalforsamlingen vedtar å innkalle til ny ekstraordinær generalforsam-
ling

§4.2 Innkalling

§4.2.1 Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling er en uke.

§4.2.2 Dersom §4.1.3 anvendes, arrangeres generalforsamling kun for å supplere sittende
styre ved nyvalg.

§4.2.3 Ekstraordinær generalforsamling innkalles ellers p̊a samme m̊ate som ordinær ge-
neralforsamling, men kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Enhver general-
forsamling kan imidlertid vedta å innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling.

§5. Forretningsorden for generalforsamling

§5.1 Dirigent

Formannen er normalt generalforsamlingens dirigent. Generalforsamlingen kan likevel selv
velge sin dirigent, og bør gjøre det dersom noen av styrets medlemmer kan anses som part i en
eller flere saker generalforsamlingen skal behandle. I s̊a fall kan styremedlemmer ikke velges til
dirigent.

§5.2 Krav til fremmøte

Ordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uavhengig av fremmøte, det samme gjelder
ekstraordinær generalforsamling ved valg av tillitspersoner. Ekstraordinær generalforsamling er
ellers beslutningsdyktig bare n̊ar et antall medlemmer tilsvarende minst 1/3 av ARKs betalende
medlemmer er tilstede.

3



§5.3 Vedtak

Lovendringsforslag m̊a ha minst 2/3 flertall for å vedtas. Forøvrig treffes alle vedtak ved
simpelt flertall. Vedtak m̊a godkjennes av Studentersamfundets finansstyre dersom de berører
ARKs forhold til Studentersamfundet.

§5.4 Avstemning

Skriftlig avstemning skal finne sted dersom minst ett medlem ber om det, ellers stemmes
det ved h̊andsopprekning. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§5.5 Ved forretningsordenens tilkortkommenhet

Utover det overnevnte gjelder Studentersamfundets forretningsorden for ARKs generalfor-
samling. Dersom denne i noen situasjoner ikke gir informasjon om riktig prosedyre gjelder
Stortingets forretningsorden.

§6. Tillitspersoner

§6.1 Funksjonstid

For alle tillitspersoner i ARK er funksjonstiden et kalender̊ar. Tillitspersoner som velges p̊a
ekstraordinær generalforsamling fungerer til neste ordinære generalforsamling.

§6.2 Valgbarhet

Ingen bør velges uten at en m̊a ventes å kunne utføre sine funksjoner hele den periode han
velges for. Alle medlemmer avARK er valgbare

§6.2.1 som formann eller styremedlem dersom han ikke blir sittende mer enn tre år sam-
menhengende i styret.

§6.2.2 som varamann til styret.

§6.2.3 som revisor dersom han ikke samtidig er formann, styremedlem eller varamann til
styret.

§6.2.4 som sendersjef dersom han oppfyller norske myndigheters krav etter de regler som
til enhver tid gjelder for ansvarshavende for en gruppestasjon.

§6.2.5 Varamannen bør ikke tidligere ha sittet i styret.

§7. Styret

§7.1 Styrets sammensetning

Styret i ARK best̊ar av formann, viseformann, sendersjef, verksmester, kasserer, trafikksjef og
hybelsjef som velges enkeltvis i nevnte rekkefølge p̊a ordinær generalforsamling. Ett styremedlem
bør ikke ha sittet i styret tidligere. I tillegg velges en varamann til styret.
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§7.2 Styrets myndighet

Styret er ARKs høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og utøver denne myndig-
het i samsvar med den særskilte ?Instruks for styret i ARK.?

§8. Gyldighet

Disse lover viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet.
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