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Antagna vid Årsstämma 29 maj 2020 

 

§1 Ändamål 

Kommittén för samordnad kontroll av Rönneå har till uppgift att administrera vattendragskontroll i 

Rönneå i huvudsak enligt uppgjort förslag till kontrollprogram, och därutöver utgöra rådgivande 

organ och kontaktorgan. 

Bakgrunden till och syftet med kontrollen framgår av förslaget till kontrollprogram. 

Kontrollprogrammet skall vara uppbyggt så att det motsvarar kraven i meddelade bestämmelser 

enligt miljöbalken och annan tillämplig lagstiftning. Kontrollprogrammet skall vara godkänt av 

årsstämman. 

Verksamhetsområdet utgörs av hela Rönneås avrinningsområde nedströms Ringsjöarna. 

 

§2 Medlemskap 

Kommitténs medlemmar är sådana som omfattas av beslut enligt miljöbalken och annan liknande 

lagstiftning. 

Inom kommittén finns två former av medlemmar, aktiva och intressemedlemmar. 

En aktiv medlem, eller vid förfall för denne den personliga ersättaren, har en röst. 

En intressemedlem har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt på årsstämman. 

Intressemedlemmen är stödjande och får som sådan tillgång till rapporter, som utges av kommittén. 

Nya medlemmar antas vid årsstämman på förslag av arbetsutskottet. 

Medlem som önskar utträda ur kommittén, har att göra en skriftlig anmälan härom till kommitténs 

arbetsutskott. Framställningen prövas vid nästkommande årsstämma. 

Av årsstämman fastställda avgifter erläggs före februari månads utgång. 

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot kommittén, får uteslutas av årsstämman på förslag av 

arbetsutskottet. 

 

§3 Organisation 

Kommittén har följande organisation: 

- Årsstämma 

- Arbetsutskott 

 

§4 Årsstämma 

Kommittén sammanträder en gång per år med obligatorisk årsstämma. Vid behov kallas till extra 

årsstämma. 



Årsstämman skall äga rum före juni månads utgång. 

Ordförande är sammankallande. 

Kallelsen utgår till samtliga medlemmar i kommittén. 

Medlemmarna i kommittén bör senast två månader före årstämman till arbetsutskottet meddela sin 

representation i kommittén. 

Kallelsen utsändes minst en månad i förväg till årsstämman. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock ej vid val då 

lotten avgör. 

Årsstämman är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna i kommittén är närvarande. 

Kommitténs räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

Till kallelsen fogas    

- föredragningslista 

- kommitténs årsberättelse  

- revisionens årsberättelse 

- arbetsutskottets förslag till arbetsplan 

- arbetsutskottets förslag till kostnadsbudget 

- arbetsutskottets förslag till årsavgifter för det kommande kalenderåret. 

Vid årsstämman skall följande ärende behandlas: 

1. val av ordförande att leda förhandlingarna 

2. val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 

3. föredragning av kommitténs årsberättelse 

4. föredragning av revisionens årsberättelse 

5. fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltningen och arbetsutskottet för den tid berättelserna 

avser 

6. fastställande av kommitténs balansräkning och medelsdisposition 

7. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare i kommittén för kommande 

verksamhetsår 

8. val av ledamöter i arbetsutskottet och ersättare för dessa 

9. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare i arbetsutskottet 

10. val av revisorer och ersättare för dessa 

11. fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret samt 

årsavgifter för kommitténs medlemmar 

12. fastställande av arvoden för ordförande och revisorer 

13. ärenden som av arbetsutskottet eller medlem i kommittén hänskjuts till årsstämman 

14. övriga ärenden 

Protokoll från årsstämman tillställs efter justering varje medlem. 

 

§5 Arbetsutskott 

Arbetsutskottet är kommitténs verkställande organ och utgör också dess valberedning. 

Arbetsutskottet skall bestå av 5 ledamöter. Till arbetsutskottet adjungeras representant för 



Länsstyrelsen i Skåne. 

Ledamöterna väljs på årsstämman. För varje ledamot utses en personlig ersättare. 

Arbetsutskottet sammanträder vid behov. 

Kallelse till arbetsutskottet utsänds 14 dagar i förväg. Ordförande är sammankallande. Vid behov kan 

arbetsutskottet kalla utomstående. 

 

 

§6 Revision 

Kassaförvaltningen handhas av förvaltare som årsstämman utser. 

Kommitténs ekonomiska förvaltning och räkenskap skall för varje verksamhetsår granskas av två 

revisorer, som utses av årsstämman liksom deras ersättare. 

 

§7 Ansvarighet 

För kommitténs skulder häftar endast kommitténs tillgångar inberäknat förfallna ej betalda avgifter. 

 

§8. Firmatecknare 

Kommitténs firma tecknas av den eller de personer som arbetsutskottet utser till detta. 

 

§9 Ändring av stadgar 

Beslut om ändringar av stadgar skall, för att bli gällande, antas av två på varandra följande stämmor 

varav en skall vara ordinarie årsstämma, såvida inte årsstämman är enhällig om stadgeändring. 


