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Stadgar för Nissans Vattenråd 
               (senast reviderade den 15 juli 2020) 

 
 

§ 1 

Juridisk form 

Nissans Vattenråd är en ideell förening öppen för kommuner, företag, övriga organisationer 

och enskilda personer som har intresse av, påverkar eller påverkas av yt- och grundvatten 

inom Nissans avrinningsområde.  

Föreningens firma är Nissans Vattenråd. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den 

eller dem som styrelsen utser. 

Styrelsen har sitt säte i Halmstad. 

 

§ 2 

Ändamål 

Nissans Vattenråd 

 har som verksamhetsområde Nissans avrinningsområde som omfattar cirka 2 700 

kvadratkilometer, 

 ska tillsammans med Vattenmyndigheten och beredningssekretariaten verka för att skapa 

en helhetssyn inom vattenvårdsarbetet, 

 ska vara rådgivande samt aktivt medverka i planering och åtgärder i syfte att uppnå och 

bevara en god vattenstatus, 

 får efter samråd med medlemmarna yttra sig i olika vattenfrågor som berör 

verksamhetsområdet, 

 får genomföra utredningar på uppdrag om dessa ansluter till verksamhetens 

huvudsakliga ändamål. 

 

§ 3 

Verksamhet 

Medlemmar i Nissans Vattenråd ska ges möjlighet att ta del av handlingar som framläggs av 

vattenmyndigheten och beredningssekretariaten. 

 

Vid möten som anordnas av föreningen för medlemmar och allmänhet och som syftar till 

samverkan i frågor som rör föreningens ändamål, har alla rätt att närvara, yttra sig och lämna 

förslag. 

 

Högsta beslutande organ är årsmötet. När årsmötet ej är samlat är styrelsen beslutande organ. 

 

Verksamheten ska ske under öppenhet. 

 

Nissans Vattenråd ska som ideell förening: 

 lägga fram förslag till beslut i Vattenmyndigheten 

 samverka med Vattenmyndigheten och beredningssekretariaten 

 samverka med medlemmarna 

 ge information till allmänhet och organisationer 

 genomföra recipientkontroll inom Nissans avrinningsområde och ta fram en årlig rapport 

 vara beslutande avseende inriktningen av det egna arbetet och den egna ekonomin 

 vara beslutande avseende förslag till beslut i Vattenmyndigheten samt yttrande i olika 

vattenfrågor 

 genomföra utredningar som ansluter till verksamhetens huvudsakliga ändamål 

 informera om Vattenrådets arbetsområde på olika sätt 
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§ 4 

Medlemskap 

Endast juridiska personer, såsom kommuner, företag, ideella organisationer och 

intresseorganisationer kan efter ansökan bli medlemmar med beslutanderätt. Enskilda 

personer kan efter ansökan bli medlemmar, dock utan beslutanderätt. Ansökan om 

medlemskap prövas och avgörs av styrelsen. 

 

Medlemskap förutsätter att medlemsavgift har erlagts. Erlagd medlemsavgift och återbetalas 

ej vid utträde ur föreningen. 

 

Önskar medlem utträde ur föreningen ska anmälan om detta skriftligen göras till styrelsen 

senast sex månader före utträdet, som sker vid nästföljande årsskifte. 

 

Medlem som inte till alla delar uppfyller sina förpliktelser inom föreningen kan uteslutas av 

årsmötet. Härtill fordras två tredjedels majoritet. Medlem som utträtt eller uteslutits ur 

föreningen äger inte rätt till dess tillgångar. 

 

§ 5 

Finansiering 

Föreningens verksamhet finansieras dels genom avgifter som fastställs vid ordinarie årsmöte 

för nästkommande räkenskapsår, tillika kalenderår, och dels genom uppdragsverksamhet. 

Kostnader för verksamhet som krävs av Vattenmyndigheten eller beslutas av föreningen, 

kräver särskilt finansieringsbeslut. 

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgifter för medlemmar med och utan beslutanderätt fastställs av årsmötet.  

 

Serviceavgift 

Kostnaderna för föreningens basverksamhet ska finansieras genom en särskild serviceavgift. 

Serviceavgift för medlemmar med beslutanderätt fastställs av årsmötet. Härtill fordras två 

tredjedelars majoritet. 

 

Recipientkontroll 

Den som är ålagd att utföra recipientkontroll skall betala denna kostnad enligt självkostnads-

principen samt betala en serviceavgift för administration, revisorer, rapport m m. som beslu-

tas av årsmötet.   

 

§ 6 

Styrelse 

Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av ett ojämnt antal 

ledamöter, högst 11 och minst 5, samt ersättare. Styrelsen väljs för 4 år av årsmötet. 

Styrelseledamöter ska väljas så att kommunerna blir representerade med varsin ledamot. Det 

är angeläget att de areella näringarna och övriga näringar är representerade i styrelsen. 

Medlemmar utan beslutanderätt kan inte ingå i styrelsen. Ordförande ska utses från någon av 

kommunerna. Årsmötet får utse arbetsutskott. 

 

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina möten. Styrelsemöten kan även hållas på kallelse 

av ordföranden eller när minst två ledamöter så begär. Ersättare har närvaro- och yttranderätt 

vid styrelsemöten. Styrelsen får till sig adjungera representanter för olika myndigheter och 

organisationer. 

 

Om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande vid styrelsemöten är styrelsen 

beslutför. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. 
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§ 7 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så beslutar. Extra årsmöte kan också 

hållas då minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna så begär. Kallelse till årsmöte 

med föredragningslista ska skriftligen delges medlemmarna senast tre veckor före mötet 

vilket även innefattar digital information, t.ex. via e-post. 

 

För beslut av principiell art krävs två tredjedels majoritet. Medlemmar utan beslutanderätt 

har närvarorätt, yttranderätt samt rätt att ställa förslag. Varje medlem med beslutanderätt har 

en röst. 

 

Vid ordinarie årsmöte ska förekomma: 

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande eller vice ordförande 

2. Godkännande av föredragningslista 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

5. Val av ordförande för årsmötet 

6. Val av justerare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Revisionsberättelse 

9. Fastställande av balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år) 

12. Val av ordförande och vice ordförande (vart fjärde år) 

13. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år) 

14. Val av eventuellt arbetsutskott 

15. Val av revisorer och ersättare 

16. Val av valberedning 

17.  Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för nästkommande räkenskapsår 

18.     Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

19.   Fastställande av arbetsprogram 

20.     Fastställande av budget 

21.     Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner 

22.    Årsmötets avslutning 

  

 

§ 8 

Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på 

ordinarie årsmöte, för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits, två revisorer och två 

ersättare. 

 

Inom tre månader från räkenskapsårets utgång ska styrelsen till revisorerna överlämna 

verksamhetsberättelse och räkenskaper avseende det gångna årets förvaltning. Inom en 

månad därefter ska revisorerna avge en berättelse över sin granskning av förvaltningen. 

 

§ 9 

Valberedning 

För utarbetande av förslag till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och 

ersättare, revisorer och ersättare samt eventuellt övriga förtroendeposter utses en 

valberedning. Valberedningen ska bestå av två företrädare från kommunerna och en från 

övriga medlemmar. Valberedningen ska inte föreslå val av ny valberedning. 
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§ 10 

Protokoll 

Vid årsmöten och styrelsemöten ska föras protokoll. Årsmötesprotokoll ska justeras av 

ordföranden och två deltagare. Styrelseprotokoll ska justeras av ordföranden och en 

styrelseledamot. 

 

§ 11 

Ändring av stadgar 

För ändring av stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte. Härtill fordras två tredjedelars 

majoritet. 

 

§ 12 

Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, 

vara det sista ska vara ett ordinarie årsmöte. Härtill fordras två tredjedelars majoritet. 

 

Vid upplösning av föreningen ska tillgångarna fördelas mellan de medlemmar som har 

beslutanderätt.  

 

   ______________ 


