GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Stadgar för Göta älvs vattenvårdsförbund
§ 1. ÄNDAMÅL
Göta älvs vattenvårdsförbund är en ideell förening som har till ändamål att främja
vattenskyddet och kartlägga vattenkvaliteten i Göta älv med tillhörande biflöden från Vänerns
utlopp till Älvsborgsbron. På medlemmarnas uppdrag skall förbundet även samordna
recipientkontrollen. Förbundets uppdrag och ändamål framgår mer i detalj i dess policy.
§ 2. MEDLEMSKAP
Till medlem i förbundet kan styrelsen efter ansökan anta kommun, företag eller ideell
organisation som tar ut vatten eller nyttjar vattenområden enligt § 1 som recipient, som på
annat sätt kan påverka dessa vattenområden eller som i övrigt genom sin verksamhet har
väsentligt intresse i dessa vattenområden.
Medlem kan hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Styrelsen kan utesluta den som inte
fullgör sina skyldigheter mot förbundet. Utträdet resp uteslutandet sker vid årets slut.
§ 3. AVGIFTER
Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter från medlemmarna i form av
medlemsavgift och kontrollavgift. Dessa beslutas av styrelsen i samband med inträdet.
Medlemsavgiften utgörs av röstetalet multiplicerat med en grundavgift.
Kontrollavgiften utgörs av ett andelstal multiplicerat med en enhetsavgift för
kontrollverksamheten.
Röstetal och andelstal skall efter översyn och beslut i styrelsen kunna justeras vid väsentliga
förändringar av invånarantal, verksamhet och intresseförhållanden. Sådana beslut skall
meddelas berörda medlemmar.
Grundavgift och enhetsavgift fastställes för varje år av förbundsmötet i samband med
behandlingen av budget. Avgifter skall erläggas inom en månad efter anmodan.
§ 4. RÖSTETAL OCH ANDELSTAL
Medlem i förbundet erhåller vid inträdet ett röstetal och ett andelstal enligt styrelsens beslut.
Röstetalet anges i intervallet 2 till 48. Grund för bestämning av röstetalet för kommun är
invånarantalet. Företag tilldelas röstetalet 5 och ideella organisationer röstetalet 2 till 4.
Andelstalen anges i intervallet 0 till 24. Grund för bestämning av andelstal för kommun är
invånarantalet och för företag och ideella organisationer verksamhetens omfattning och
inriktning samt påverkan på berörda vattenområden.
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§ 5. MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem skall på begäran från förbundet i skälig omfattning lämna uppgift om sina
anläggningar, vattenuttag samt volym och kvalitet på utsläppt vatten eller annat som kan ha
betydelse för vattenförhållandena.
§ 6. FÖRBUNDSMÖTE
Medlems rätt att delta i förbundets angelägenheter utövas på förbundsmöte. Ordinarie
förbundsmöte skall årligen hållas före april månads utgång. Om medlem önskar få ett ärende
behandlat på förbundsmötet skall detta meddelas styrelsen senast under februari månad.
Extra förbundsmöte kan beslutas av styrelsen eller då minst en tredjedel av antalet
medlemmar skriftligen begär detta.
Kallelse till förbundsmötet tillställs varje medlem genom styrelsens försorg senast en månad
före mötet. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på mötet.
Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall åtföljas av följande handlingar:







styrelsens verksamhetsberättelse
ekonomisk rapport
revisionsberättelse
verksamhetsplan
budget
förslag till grundavgift och enhetsavgift

Vid förbundsmöte har varje medlem rösträtt efter tilldelat röstetal. Om inte annat anges i
dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande
utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande punkter tas upp:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

val av ordförande för mötet
upprättande och justering av röstlängd
val av två justeringsmän
fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
framläggande av:
 verksamhetsberättelse
 ekonomisk rapport
 revisionsberättelse;
samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det
senast förflutna räkenskapsåret
val av styrelseledamöter och suppleanter för tiden intill nästa ordinarie förbundsmöte
val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
val av revisorer jämte suppleanter för tiden intill nästa ordinarie förbundsmöte
fastställande av:
 verksamhetsplan med budget
 grundavgift för medlemsavgift
 enhetsavgift för kontrollverksamheten
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§ 7. STYRELSE
Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Den består av tolv ledamöter och fyra suppleanter. Inom
styrelsen skall finnas företrädare för såväl kommuner som näringsliv bland förbundets
medlemmar. Halva antalet ledamöter resp suppleanter skall representera kommuner och andra
halvan skall utgöras av näringslivsrepresentanter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför om minst sex ledamöter
eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan utse arbetsutskott
för beredning och handläggning av ärenden samt utse andra arbetsgrupper.
Styrelsen skall förvalta förbundets angelägenheter och sörja för att förbundets ändamål på
bästa sätt främjas, vilket närmare beskrivs i förbundets policydokument. Vidare skall
styrelsen följa och engagera sig i de frågor som kan inverka på vattenvården inom förbundets
verksamhetsområde, samt upprätthålla kontakt med myndigheter, institutioner, föreningar och
andra, vilkas verksamhet berör vattenvården.
§ 8. UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
Rätt att på förbundets vägnar underteckna handlingar tillkommer förutom styrelsen den eller
de personer styrelsen därtill utsett.
§ 9. RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 10. REVISION
Förbundet skall ha två revisorer och suppleanter för dessa. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper samt däröver avge berättelse.
§ 11. STADGEÄNDRING OCH FÖRBUNDSUPPLÖSNING
Stadgeändring eller upplösning av förbundet skall beslutas av förbundsmötet med minst två
tredjedelar av angivet röstetal samt att ärendet varit angivet i kallelsen till mötet. Vid
förbundets upplösning skall dess tillgångar användas så att de på bästa sätt främjar förbundets
ändamål.
SLUT

Stadgarna antogs på förbundsmötet den 29 april 2014.

