STADGAR
för

SKRÄBEÅNS VATTENRÅD

Antagna 2009-10-08

Ändamål
§ 1 Ändamål
Skräbeåns vattenråd har till uppgift att samordna den verksamhet som erfordras för att tillvarata
medlemmarnas gemensamma intresse att uppnå och bevara en god kvalitet på vattenmiljön i såväl
grund- som ytvatten, enligt gällande lagstiftning, i Skräbeåns avrinningsområde.
Skräbeåns vattenråd skall utgöra kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot
Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Rådet skall medverka aktivt i planeringsprocesser genom att
diskutera frågor och medverka till lösningar samt sprida information och förankra förslag om
kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram lokalt i avrinningsområdet. Rådet skall på
liknande sätt medverka vid kartläggning och analys samt revision av övervakningsprogram.
Skräbeåns vattenråd skall såvitt möjligt är samverka med andra vattenråd och
vattenorganisationer.

Organisation
§ 2 Medlemskap
2.1 Till medlem antas den som har ett direkt intresse av vattenförhållanden i Skräbeåns
avrinningsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till att
förverkliga Vattenrådets ändamål. Rådet har inte ett begränsat antal medlemmar.
Vattenrådet representeras av:
Kommuner
Jordbruksnäring
Skogsnäring
Kraftproducenter
Övriga industrier/företag
Organisationer
Enskilda medlemmar
2.2 Medlemskap förvärvas efter skriftlig ansökan, som prövas av Vattenrådets styrelse.
2.3 Medlem är skyldig att:
till Vattenrådet erlägga de avgifter som årligen beslutas av stämman
utse kontaktperson i frågor rörande Vattenrådets praktiska verksamhet.
2.4 Medlem, som önskar utträda ur Vattenrådet, skall göra en skriftlig anmälan därom till
styrelsen. Utträdet äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast sex
månader efter det att anmälan inkom.
2.5 Medlem, som trots påminnelse ej erlagt årsavgift, skall anses ha utträtt ur Vattenrådet vid den
tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast sex månader efter det att anmälan inkom.
§ 3 Observatör vid stämma
Alla som har ett intresse av vattenförhållanden i avrinningsområdet kan efter beslut av styrelsen
närvara vid stämman som observatör.
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§ 4 Rösträtt
Varje medlem i Vattenrådet äger en röst. Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten skall avgöra. Är mötesordförande inte
röstberättigad avgör lotten. Avvikande mening skall antecknas och medfölja yttrande till
Vattenmyndigheten.
§ 5 Motioner
Medlem äger rätt att få ärende prövat på ordinarie föreningsstämma. Även boende och
organisationer inom avrinningsområdet, som ej är medlem, har rätt att lägga förslag till ordinarie
stämma. Skriftligt förslag med motivering skall i båda fallen ha inkommit till styrelsen senast två
månader före ordinarie stämma.

Stämma
§ 6 Stämma
6.1 Ordinarie stämma skall hållas årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara
rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd vid stämman.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets
resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av inkomna motioner.
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för en tid av 1 år.
12. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
13. Val av halva antalet ersättare i styrelsen för en tid av 2 år.
14. Val av två revisorer för en tid av 1 år.
15. Val av två revisorsersättare för en tid av 1 år.
16. Val av valberedning för en tid av 1 år bestående av sammankallande och två ytterligare
ledamöter.
17. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
18. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
19. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma och, vid
behov, långsiktsprogram.
20. Övriga ärenden.
6:2 Extra stämma skall hållas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst en femtedel av
antalet medlemmar gör framställning om detta till styrelsen.
Vid extra stämma får inga andra ärenden behandlas än de som finns upptagna i kallelsen.
6:3 Kallelse till stämman med föredragningslista skall vara avsänd senast en månad före ordinarie
stämma och senast en vecka före extra stämma. Till ordinarie stämma skall även fogas
förvaltnings-, års- och revisionsberättelser samt arbetsplan, långsiktsprogram, kostnadsbudget och
förslag till avgifter för kommande verksamhetsår.
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6.4 Representanter för Vattenmyndigheten för Södra Östersjön och för länsstyrelserna i Skåne,
Blekinge och Kronobergs län skall beredas tillfälle att delta i alla stämmor.
6.5 Vid första stämman under mandattiden skall beslutas om vem eller vilka, som skall handha
den ekonomiska förvaltningen. För det fall detta uppdrag knyts till en kommuns
ekonomiavdelning skall revisionen anses sammanfalla med kommunens ordinarie revision.

Styrelsen
§ 7 Styrelsens verksamhet
Styrelsen, som är Vattenrådets verkställande och förvaltande organ, skall bestå av åtta till tolv
ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen bör ha en för Vattenrådet representativ fördelning.
Ersättarna går in i särskild ordning. Ersättaren har närvarorätt.
Styrelsen utser sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder vid behov. Kallelse skall ske
skriftligen och minst tio dagar före sammanträde.
Det ankommer på styrelsen att utarbeta arbetsplan, långsiktsprogram, kostnadsbudget och förslag
till medlemsavgifter. Dessutom skall styrelsen utarbeta års- och förvaltningsberättelse.
Räkenskaperna skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse och däri införd resultaträkning samt
balansräkning överlämnas till revisorerna för granskning före den 15 februari.
Styrelsen har att vid behov utse arbetsgrupper.
Styrelsen kan adjungera lämpliga experter vid behov. Skulle styrelseledamot frånträda uppdraget
före mandattidens utgång skall fyllnadsval ske.
§ 8 Beslutsförhet
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem av antalet
styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§ 9 Firmateckning
Vattenrådets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser till detta.
§ 10 Revisorer
Styrelsens förvaltning och vattenrådets räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte två
ersättare utses på ordinarie stämma. Revisorerna skall avge sin berättelse, vari ansvarsfrihet skall
till- eller avstyrkas, senast sex veckor före årets ordinarie stämma.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre representanter, en från kommunerna, en från näringslivet och en från
föreningslivet.

Vattenrådet
§ 12 Vattenrådets verksamhet
Vattenrådet fastställer på styrelsens förslag verksamhetsformerna dels i form av långsiktiga
handlingsprogram med formulerad målsättning, dels såsom årliga arbetsprogram med specificerad
arbetsbeskrivning och budgeterad kostnad.
§ 13 Räkenskaper
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
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§ 14 Stadgar
Beslut om ändring av stadgar skall fattas på stämman med minst två tredjedelars majoritet.
§ 15 Upplösning
Beslut om Vattenrådets upplösning skall fattas av två på varandra följande stämmor, varav det
sista ett ordinarie, och med minst två tredjedelars majoritet. Vid upplösning av Vattenrådet skall
tillgångarna användas så, att de på bästa sätt främjar Vattenrådets ändamål.
§ 16 Ansvarighet
För Vattenrådets skulder häftar endast Vattenrådets tillgångar inberäknat förfallna ej betalda
medlemsavgifter.
§ 17 Tvister
Tvister rörande tillämpningen och tolkningen av dessa stadgar skall avgöras av skiljemän enligt
den vid tvistens uppkomst gällande lagen därom.
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