
BOLAGSORDNING
FÖR ÅLANDS RADIO OCH TV AB



1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är Ålands Radio och TV Ab och bolagets hemort är Mariehamn.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva och främja allmännyttig rundradioverksamhet. Den
allmännyttiga verksamheten skall särskilt 
1. främja demokratin genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och
diskussion i samhällsfrågor, 
2. värna om yttrande- och åsiktsfriheten, vara kritiskt granskande och följa principen om
fri och obunden journalistik, 

3. främja insikterna i och förståelsen för de grundläggande principerna för självstyrelsen
d.v.s. bevarandet av det svenska språket, utvecklandet av kulturlivet, stärkandet av
samhörighetskänslan hos befolkningen och fördjupandet av den samhällspolitiska
debatten och demokratin, 

4. främja programutbudets allmänbildande karaktär och stöda studieverksamheten,

samt 
5. förmedla myndighetsmeddelanden. För sin verksamhet kan bolaget äga och besitta
fast egendom värdepapper. Bolagets eventuella årliga vinst skall användas för
utvecklandet av radio- och TV-verksamheten påÅland.



3 § Aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp
Bolagets minimikapital är trehundrafyrtio tusen euro (340.000)

och maximikapital är en miljon trehundrafemtio tusen euro
(1.350.000).

Aktiernas nominella belopp är etthundrasjuttio euro (170).

4 § Styrelsen
För bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är
ändamålsenligt organiserad sörjer styrelsen som består av minst
fem och högst sju medlemmar.

Styrelsen skall till sin sammansättning där inte
landskapsregeringsmedlemmar får ingå vara mångsidig och dess
medlemmar skall inneha kunskaper som är ägnade att främja
utvecklingen av rundradioverksamheten.

En av bolagets personal utsedd person har rätt att närvara under
styrelsemötena.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutför
då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år räknat sålunda att
mandatperioden utgår vid utgången av den nästföljande ordinarie
bolagsstämman.



5 § Verkställande direktören
Bolaget har en av styrelsen tillsatt verkställande direktör, som i enlighet med styrelsens
anvisningar och föreskrifter handhar bolagets löpande förvaltning.

6 § Rätt att teckna bolagets firma
Bolagets firma tecknas av verkställande direktören eller tvåstyrelsemedlemmar
gemensamt.

7 § Bokslut och revision
Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet samt övriga erforderliga dokument
skall tillställas revisorerna före slutet av mars månad följande år.

8 § Bolaget utser årligen en revisoroch en suppleant. Revisorns mandattid upphör vid
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma efter att dennehar blivit vald. Revisornbör i den
omfattning god revisionssed förutsätter granska bolagets bokslut, bokföring och
förvaltning samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen före utgången av april.



9 § Bolagsstämma
BolagsstämmaKallelse till bolagsstämma utfärdas av
styrelsengenom att publicera kallelsen i på bolagets hemort
utkommande av styrelsenbestämd tidning eller delge varje
aktieägare kallelsen skriftligen bevisligen via dess officiella e-

postadress.

Kallelsen utfärdas senast två (2) veckor och tidigast fyra (4) veckor
före bolagsstämman. 

10§ Bolagets aktieägare samlas årligen till ordinarie bolagsstämma
som hålls senast i maj.
Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. framläggande av bokslutet och revisionsberättelsen,

2. beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen,

3. beslut om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,

4. beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
och verkställande direktören,

5. fastställande av arvodena för styrelsens medlemmar och
revisorer,



6. fastställande av antalet medlemmar i styrelsen,

7. val av medlemmarna i styrelsen samt dess ordförande och vice ordförande,

8. val av revisorer och deras suppleanter för följande räkenskapsperiod,

9. övriga i kallelsen angivna ärenden.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande varefter bolagsstämman väljer en
ordförande.

11 § Upplösning av bolaget
För att upplösa bolaget utan laga orsak krävs att rösterna för upplösning av bolaget
motsvarar minst tvåtredjedelar av de vid bolagsstämman avgivna rösterna och
förreträdda aktierna.

Om bolaget träder i likvidation skall bolagets nettoförmögenhet användas för främjande
av rundradioverksamhet pådet sätt bolagsstämman bestämmer. Om bolagsstämman
inte fattar ett sådant beslut, tillfaller nettoförmögenheten landskapet.


