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Stadgar fö r
Vä nerns vattenvå rdsfö rbund
§ 1 UPPGIFTER

Vänerns vattenvårdsförbund ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i och vid Vänern. Förbundet som är en ideell förening har följande uppgifter
1. Samordning av utförande, utvärdering och rapportering av miljöövervakningen i
Vänern. En rapport över miljötillståndet i Vänern ska sammanställas årligen.
2. Där så bedöms lämpligt föreslå miljömål för Vänern samt föreslå lämpliga åtgärder
för att nå dessa mål.
3. Identifiera behovet av forsknings- och undersökningsinsatser samt initiera projekt
som ökar kunskapen om Vänern.
4. Samordna och sprida information om Vänern.
5. Utgör ett vattenråd för Vänern.
6. Ansvara för en arbetsgrupp för samförvaltningen av fisket i Vänern.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemmar i förbundet kan vara kommuner, landsting, företag, myndigheter, intresseorganisationer och övriga intresserade.
Ny medlem i förbundet antas vid föreningsstämma på förslag av styrelsen. Styrelsen
kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Medlem äger att
hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Utträde gäller fr.o.m. året efter anmälan
skedde.
Medlem som inte fullföljer sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av föreningsstämman på förslag från styrelsen.
Av förbundet fastställda avgifter för löpande verksamhetsår (= kalenderår) betalas senast en månad efter ordinarie föreningsstämma.
Varje medlem äger en röst.
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Inom förbundet finns även formen stödjande medlem. En stödjande medlem betalar
endast medlemsavgift och får därmed tillgång till rapporter som utges av förbundet och
har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt vid föreningsstämma.

§ 3 STYRELSEN
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sju till nio ledamöter. För varje
ledamot utses ersättare. Samtliga ledamöter och ersättare ska utses bland medlemmar i
förbundet. Två ledamöter representerar medlemskommunerna från Västra Götalands län
och en av ledamöterna representerar medlemskommunerna från Värmlands län, en representerar LRF och två representerar företagen. En ledamot representerar Regionen i
Västra Götalands län. Ersättare tjänstgör i första hand för den medlemsgrupp de representerar, d.v.s. antingen för kommunen, LRF, företag eller Regionen. I andra hand
tjänstgör ersättare oberoende av vilken medlemsgrupp de representerar. Till styrelsen
ska adjungeras representanter från länsstyrelserna runt Vänern, Havs- och vattenmyndigheten och en representant för forskning om fiske och fiskebeståndet.
Styrelsen och styrelsens ordförande väljs på ordinarie föreningsstämma. Ledamöterna
och ersättarna väljs på två år. Första gången väljs dock hälften på ett år och den andra
hälften på två. Ordförande väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt
inom sig eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut
fattas med enkel majoritet. Varje ledamot har en röst och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ersättare har närvarorätt och yttranderätt på styrelsens sammanträden.
Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträde. Sammanträde hålls även på kallelse
av ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen kan till sig
adjungera erforderlig expertis samt representanter från övriga intressenter.

§ 4 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före maj månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar
så begär. Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen minst 30 dagar före årsmöte
och minst 15 dagar före extra möte. Till kallelsen ska en föredragningslista bifogas.
Frågor som en medlem önskar behandla på föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före ordinarie föreningsstämma.
Som föreningsstämmans beslut gäller den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal
avgörs val genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
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4. Fastställande av röstlängd.
5. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för det verksamhetsår berättelsen avser.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter intill nästa ordinarie föreningsstämma.
7. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie föreningsstämma.
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare.
9. För granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper ska utses två revisorer
jämte två ersättare för nästkommande verksamhetsår.
10. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.
11. Fastställande av arbetsprogram och kostnadsbudget för nästkommande verksamhetsår.
12. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för utredningskostnader för
nästkommande verksamhetsår.
13. Övriga anmälda ärenden.
Protokoll från föreningsstämman skickas efter justering till varje medlem och till styrelsen.

§ 5 TECKNANDE AV FIRMA
Förbundets firma tecknas, förutom av ordföranden, av den eller dem styrelsen utser.

§ 6 RÄKENSKAPSÅR
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Mariestad.

§ 8 ANSVARIGHET
För förbundets skulder häftar endast förbundets tillgångar inberäknat förfallna ej betalda
medlemsavgifter.
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§ 9 ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring av förbundets stadgar är ej giltigt med mindre än att samtliga närvarande röstberättigade medlemmar i vattenvårdsförbundet är ense om det eller beslutet
fattats på två vardera följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie.

§ 10 UPPLÖSNING
Beslut om förbundets upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga närvarande
röstberättigade medlemmar i vattenvårdsförbundet är ense om det eller beslutet fattas av
två på varandra följande föreningsstämmor av vilka minst en ska vara ordinarie.
Vid förbundets upplösning ska efter det att utgifterna täckts innestående medel fördelas
bland medlemmarna efter gällande fördelningsplan.

