
Stadgar för Helgeåns Vattenråd 

Förslag på reviderade stadgar för behandling på årsstämman år 2020 

 
 

§l. Ändamål 
Helgeåns Vattenråd 
Vattenrådet är en ideell förening som syftar till att skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum 
för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinnings område. Namnet 
på Vattenrådet är Helgeåns Vattenråd. Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka 
för en hållbar förvaltning av vattenresurserna inom Helgeåns avrinningsområde i enlighet med 
EUs ramdirektiv för vatten. 

§2. Verksamhets- och räkenskapsår 
Vattenrådets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

§3. Uppgifter 
Vattenrådets främsta uppgift är att utgöra ett samlat forum för rådgivning och hållbar 
förvaltning av vattenresurserna inom Helgeåns avrinnings område. Andra uppgifter för 
vattenrådet är att:  

• behandla och svara på remisser från myndigheter i ärenden som berör vattenfrågor inom 
Helgeåns avrinningsområde. 

• samla in och sprida information samt erbjuda rådgivning i vattenfrågor  
• värna och förbättra vattenförekomsternas kvalitet så att god kemisk status och god 

ekologisk status eller potential uppnås och bibehålls 
• utgöra kontakt- och samrådsorgan mellan intressenter och vattenmyndigheten  
• aktivt medverka i planeringsprocesser som berör vattenförekomsterna  
• samarbeta med olika aktörer på såväl regional som lokal nivå 

§4. Verksamhetsområde 
Hela Helgeåns avrinningsområde ska beaktas av Vattenrådet. Detta är ett område på ca 4 750 
km2 som breder ut sig inom Skånes, Kronobergs och Jönköpings län och berör totalt tio 
kommuner. Angränsande vattenråd utmed kusten till Helgeåns avrinningsområde är Österlens 
vattenråd i söder och Skräbeåns vattenråd i norr. Recipientkontrollen i det kustnära 
havsområdet i öster hanteras av Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Utöver 
inlandsvatten bör Helgeåns vattenråd även hantera de närliggande kustområdena utanför 
avrinningsområdet. Dessa områden är idag inte knutna till något vattenråd. 

§5. Organisation 
Vattenrådets organisation är uppbyggd enligt följande: 
• Stämma 
• Styrelse 
• Revisorer 
• Valberedning 

Vid stämman fattas beslut av medlemmarna. 



Styrelsen ska bestå av 12 personer. Fördelningen inom styrelsen ska vara sådan att fyra 
personer representerar kommuner, fyra personer representerar näringslivet (exempelvis 
industrier, jordbruk, skogsbruk, vattenkraft mm.) och fyra personer representerar ideella 
organisationer (exempelvis sportfiskeföreningar, naturvårdsorganisationer mm.). 

Till vattenrådet finns det en valberedning som arbetar fram förslag på lämpliga kandidater till 
styrelsen. Valberedningen består av tre personer som tillsammans ska ha ett bra kontaktnät 
inom berörda kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Styrelsen bör bestå av en jämn 
representation av både kvinnor och män.  

§6. Medlemskap 

6.1 Medlemmar 
För att få så stor bredd och genomslagskraft som möjligt är antalet medlemmar i Vattenrådet 
inte begränsat. Medlemskap är öppet för såväl fysiska personer som juridiska personer.  

6.2 Inträde i vattenrådet 
För att bli medlem skickas en ansökan in till Vattenrådets styrelse, som har befogenhet att 
godkänna nya medlemmar. 

6.3 Medlemmars rättigheter och skyldigheter 
Medlem förväntas följa föreningens stadgar samt bidra till att förverkliga föreningens 
ändamål. Varje medlem i Vattenrådet äger en röst. En medlem är skyldig att betala 
medlemsavgift utifrån bestämt belopp från årsstämman. Juridiska personer och kommuner ska 
utse en eller flera kontaktpersoner och rapportera namn och kontaktuppgifter för dessa till 
styrelsen. 

6.4 Utträde 
Medlem som vill utträda ur vattenrådet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
Privatpersoner anses därmed omedelbart ha lämnat rådet. Kommuner som önskar begära 
utträde ur vattenrådet under nästkommande år måste meddela styrelsen detta senast nio 
månader före årsskiftet.  

Rätt till återbetalning av erlagd medlemsavgift föreligger inte.  

§7. Stämma 

7.1 Kallelse 
Ordinarie årsstämma ska hållas senast den sista maj. Kallelse ska ske minst 30 dagar för 
ordinarie årsstämma och minst 14 dagar före extra möte. Till kallelsen ska en 
föredragningslista bifogas. Kallelse sker via e-post eller på annat sätt som styrelsen finner 
lämpligt.  
 
7.2 Motioner 
Medlemmar äger rätt att få ärenden prövade vid årsstämman. Inkomna motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast två månader före årsstämman och ska ha delgetts medlemmarna 
genom att läggas ut på Vattenrådets hemsida. Även privatpersoner och organisationer inom 
avrinningsområdet, som inte är medlemmar i vattenrådet, har rätt att lämna förslag till 
årsstämman. 

 



7.3 Rösträtt 
Alla medlemmar i vattenrådet har rösträtt på årsstämman. Ombud för juridisk person ska 
kunna styrka sin behörighet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lotten ska avgöra. 

7.4 Ordinarie årsstämma 
Med kallelsen till ordinarie årsstämma ska verksamhetsberättelse, årsberättelse (bestående av 
resultaträkning och balansräkning), revisionsrapport, förslag till arbetsplan, samt förslag till 
medlemsavgift för det kommande året, bifogas. Vid ordinarie årsstämma ska följande 
behandlas och protokollföras: 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Val av två protokolljusterare som också vid behov ska vara rösträknare. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

6. Fastställande av föredragningslista. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

 b) Styrelsens årsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner 

14. Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 

15. Val av övriga styrelseledamöter för två år. 

16. Val av två revisorer för en tid av ett år. 

17. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

18. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år. 

 Valberedningen utser sammankallande inom sig. 

19. Beslut om arvoden samt ersättningar. 

20. Övriga ärenden 

21. Mötet avslutas 

 



7.5 Extra årsstämma 
Extra årsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 
minst hälften av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till 
styrelsen. Av begäran ska framgå de ärenden som medlemmarna önskar behandla på den extra 
stämman. På extrastämma får bara behandlas de ärenden som anges i kallelsen. 

§8. Revision 
Styrelsens förvaltning och rådets räkenskaper granskas av två revisorer varav en ska vara 
godkänd eller auktoriserad. 

§9. Styrelsen 
9.1 Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av tolv ledamöter. Av ledamöterna väljs, vid första stämman efter dessa 
stadgars fastställande, högst hälften för ett år och övriga för två år. Vid följande stämmor väljs 
ledamöter för två år. Styrelsens ordförande utses av stämman för 1 år. Styrelsen utser 
därutöver inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

9.2 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och ansvarar för den verksamhet som 
bedrivs i vattenrådet. Styrelsen ska verkställa stämmans beslut, ansvara för föreningens 
ekonomiska angelägenheter, föra föreningens räkenskaper och avge årsberättelse till 
stämman. 

9.3 Firmateckning 
Styrelsen ska på konstituerande styrelsemöte besluta hur föreningens firma ska tecknas. Av 
beslutet ska framgå att firman ska tecknas av minst två ledamöter i förening. Styrelsen kan 
fatta beslut om att enskild styrelseledamot har rätt att företräda föreningen i löpande 
myndighets- och bankärenden.   

9.4 Styrelsens möten 
Styrelsen ska hålla minst tre möten per verksamhetsår. Ordföranden ska ansvara för att 
kallelse sker till styrelsesammanträde, minst 14 dagar före mötet. Protokoll ska föras och efter 
mötet sändas till ledamöterna. Ledamot har rätt att få avvikande mening införd i protokollet. 
Styrelsen är beslutför om minst sex ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men vid val av person sker 
avgörandet genom lottning. 

§10. Ändring av stadgar 
Ändring av stadgar beslutas av årsstämman med minst kvalificerad majoritet (2/3) av de 
närvarande medlemmarna. 

§11. Upplösning 
För upplösning av vattenrådet krävs beslut av två på varandra följande årsstämmor med minst 
kvalificerad majoritet (2/3) av de närvarande medlemmarna. Sker detta ska den sista 
årsstämman besluta om hur föreningens kvarvarande tillgångar ska disponeras. Om inte minst 
2/3 av de närvarande medlemmarna beslutar annat, ska överskottet betalas ut till dem som var 
medlemmar vid tiden för upplösningsbeslutet i förhållande till deras erlagda insatser för 
föreningens sista verksamhetsår. 


