
 

 

Stadgar fö r Va tternva rdsfö rbundet 

Antagna av förbundet på ordinarie förbundsstämma den 7 juni 1989 
Justerade: 9 maj 2000, den 11 maj 2012 , den 10 maj 2019 

§ 1. Syfte 
Vätternvårdsförbundet har till syfte att arbeta för vården av sjön Vättern genom att: 

 

• påverka samhällsplaneringen och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i 

Vättern så att vårdintresset främjas, 

• verka för samordning av undersökningar och av recipient-och utsläppskontroll som bedrivs 

inom Vätterns avrinningsområde, 

• i samarbete med ansvarig myndighet svara för årlig utvärdering av undersöknings-och 

kontrollverksamhet, 

• samordna och sprida information om sjön Vättern och om hur den vårdas,  

• utgöra forum för vattenförvaltning genom att ansvara för vattenråd inom Vätterns 

avrinningsområde. 

§ 2. Medlemskrets 
Medlemmar i förbundet är, om så kan ske, kommuner, landsting/regioner, företag, 

intressesammanslutningar, forskningsinstitutioner, länsstyrelser och andra statliga organ som 

nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn över Vättern. Varje medlem utser en representant i 

förbundet. 

 

Medlem utses av förbundet vid ordinarie förbundsstämma. 

§3. Intressent i Vätterns vattenråd 
Intressent i Vätterns vattenråd innebär närvaro- och yttranderätt vid förbundets möten men 

inte rösträtt. Intressent erhåller kallelser och digital information kostnadsfritt. Tryckt material 

erhålls mot administrationskostnad. 

§ 4. Organisation 
Förbundet utser vid ordinarie förbundsstämma en styrelse med minst femton ledamöter, samt 

ersättare för dessa, valda på två år. Hälften av styrelsens ledamöter och dessas ersättare utses 

vartannat år. 

 

Styrelsen består, om så kan ske, minst av: 

• ordförande, 

• fyra representanter för kommunerna, 

• fyra representanter för länsstyrelserna, 

• två representanter för industrin, 

• en representant för forskning om fiske och fiskbeståndet, 

• en representant för Havs-och vattenmyndigheten, 

• en representant för landstingen/regionerna, 

• en representant för jord-eller skogsbrukets myndigheter, 



 

 

• en representant för fiskets intressesammanslutningar. 

 

I annat fall bestäms styrelsens sammansättning vid förbundsstämman. 

 

Styrelsen är beslutsför när minst åtta ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst. 

 

Ordförande och vice ordförande i styrelsen väljs av förbundsstämman, bland dem av förbundets 

medlemmar som företräder den allmänna sektorn. Ordförande och vice ordförande i styrelsen 

bör ej avgå under samma verksamhetsår om ej särskilda skäl, vilka godtas av stämman, 

föreligger. 

 

Förbundet har sitt säte i Jönköping. 

 

Styrelsen utser inom sig nödvändiga arbetsutskott. Ett arbetsutskott ska alltid utses för att leda 

den löpande verksamheten, verksamhetsutskottet. Detta utskott ska, om så kan ske, minst bestå 

av: 

 

• en representant för kommunerna, 

• en representant för länsstyrelserna, 

• en representant för industrin, 

• en representant för fisk och fisket. 

 

Verksamhetsutskottets ordförande bör vara ordförande eller vice ordförande i förbundets 

styrelse. Till verksamhetsutskottet adjungeras vid behov ytterligare styrelseledamöter. 

Länsstyrelsernas representanter kallas alltid till verksamhetsutskottets sammanträden. 

 

För det fortlöpande arbetet finns ett sekretariat bestående av en förbundssekreterare, sekreterare 

och en eller flera sakkunniga i vatten-och fiskefrågor. 

§ 5. Verksamhet 
Arbetsprogram för verksamheten fastställs av förbundet av ordinarie förbundsstämma. 

§ 6. Finansiering 
Förbundets verksamhet finansieras genom årsavgifter som beslutats av ordinarie 

förbundsstämma. 

§ 7. Medelsförvaltning och firmateckning 
Kassaförvaltare utses årligen av ordinarie förbundsstämma. Det åligger kassaförvaltaren att 

hålla tillgängliga medel insatta i bank. Till att sköta kassan för förbundets räkning och att i 

övrigt företräda förbundet gentemot banker och andra penninginrättningar utser förbundet 

kassaförvaltaren samt förbundssekreteraren eller en ledamot ur verksamhetsutskottet att två i 

förening teckna förbundets firma. 

§ 8. Revision 
Granskning av förbundets räkenskaper sker av två revisorer vilka utses av ordinarie 

förbundsstämma. 



 

 

§ 9. Valberedning 
Förbundet utser för två år två personer att fungera som valberedning. Valberedningen utses av 

ordinarie förbundsstämma 

§ 10. Förbundsstämma 
Förbundsstämma sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, styrelsen, eller om minst 

fem ledamöter i styrelsen så påkallar. 

 

Kallelse till förbundsstämma skickas till varje medlem minst tre månader innan dagen för 

förbundsstämman. 

 

Motioner till förbundsstämman ska ha inkommit till sekretariatet senast två månader före 

förbundsstämman. 

 

Information om var handlingar för ordinarie förbundsstämman är tillgängliga ska skickas till 

varje medlem minst en månad innan dagen för förbundsstämman samt hållas tillgängligt på 

hemsida.  

 

Handlingar skickas på begäran i utskriven form. 

 

Ordinarie förbundsstämma hålls årligen på av styrelsen bestämd plats och tid, dock senast den 

15 maj. Varje medlem har en röst vid förbundsstämma. Ledamot av styrelsen äger dock inte 

rösträtt i frågor som rör styrelsens förvaltning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller den mening som biträds av ordförande, utom vid val då lottning äger rum. Val 

sker genom öppen omröstning. 

 

Ordinarie förbundsstämma 

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll. 

3. Upprop och justering av röstlängden. 

4. Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna 

verksamhetsåret. 

6. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse rörande det gångna verksamhetsåret. 

9. Val av ordförande och vice ordförande. 

10. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa.  

11. Val av två revisorer och ersättare för dessa 

12. Val av förbundssekreterare och kassaförvaltare. 

13. Val av valberedning. 

14. Fråga om årsavgifter. 

15. Förslag till budget. 

16. Förslag till arbetsprogram.  



 

 

§ 11. Ändring av stadgarna 
Förslag om ändring av stadgarna kan väckas av medlem. Efter beredning av arbetsutskottet 

fattas beslut vid ordinarie förbundsstämma. 

§ 12. Upplösning av förbundet 
Fråga om upplösning av förbundet ska prövas vid två på varandra följande ordinarie 

föreningsstämmor. 

 


