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STADGAR FÖR RÖNNEÅNS VATTENRÅD (Förlag till revidering 2019-05-10) 

 

§ 1 Ändamål 
 

Vattenrådets syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv verka för ett 
ändamålsenligt nyttjande av yt-, grund- och kustvatten, så att hållbar ekologisk 
och social utveckling samt tillväxt uppnås.  
 
Vattenrådet är ett samverkansorgan som med delaktighet och öppenhet skall 
verka tillsammans med alla berörda intressenter och organisationer. 

 
Verksamhetsområdet utgörs av hela Rönneåns avrinningsområde nedströms 
Ringsjöarna. 

 

§ 2 Säte 

 
Verksamhetens säte är Klippans kommun 
 

 

§ 3 Medlemskap 

 
Föreningens medlemmar utgörs av organisationer och enskilda. Till medlem 
kan antas en sökande som har intresse i vården och nyttjandet av Rönneåns 
avrinningsområde och som förväntas följa Vattenrådets stadgar och beslut och 
bidra till förverkligandet av Vattenrådets ändamål. 

Ansökan om medlemskap i Vattenrådet ska göras skriftligen till rådets styrelse, 
som avgör om ansökan ska bifallas. Ansökan ska innehålla en förbindelse att 
uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar gäller för medlemskap. 

Vattenrådets styrelse kan adjungera medlemmar. 
 

§ 4 Utträde 

 
Medlem som önskar utträda ur Vattenrådet kan göra så efter skriftlig anmälan 
till styrelsen. Utträdet sker vid utgången av det räkenskapsår under vilket en 
medlem har sagt upp sitt medlemskap. 
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Medlem som utträtt ur Vattenrådet äger ingen rätt till rådets tillgångar. 
 
§ 5 Uteslutning 

 
Medlem som bryter mot Vattenrådets stadgar eller beslut, skadar rådet, 
motarbetar dess intressen eller ändamål eller på annat sätt agerar illojalt, kan 
av styrelsen uteslutas ur rådet. Uteslutning sker med omgående verkan. 
 
Medlem som uteslutits ur Vattenrådet äger ingen rätt till rådets tillgångar. 
 
§ 6 Avgifter 

 
Medlem är skyldig att erlägga de avgifter till Vattenrådet som fastställts av 
stämman. 
 

§ 7 Organisation 

 
Vattenrådet har följande organisation: 

- Årsstämma 
- Styrelse / Arbetsutskott  
- Valberedning 
 

§ 8 Vattenrådets årsstämma 

 
Medlemmar kallas en gång per år till obligatorisk årsstämma. Vid behov kallas 
till extra årsstämma. 
Årsstämman skall äga rum före juni månads utgång.  
Ordförande är sammankallande. 
Kallelsen utgår till samtliga medlemmar vattenrådet.  
Organisationer bör senast 2 veckor före årsstämman meddela vem som är 
organisationens ombud på stämman. 
 
Kallelsen utsändes minst en månad i förväg till årsstämman. 
Till kallelsen fogas  
- föredragningslista 
- vattenrådets årsberättelse 
- revisionens årsberättelse 
- styrelsens förslag till arbetsplan 
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- styrelsens förslag till kostnadsbudget 
- styrelsens förslag till årsavgifter för det kommande kalenderåret. 
- styrelsens förslag till arvoden för styrelse och revisorer, exklusive sociala 
avgifter 
 
På stämman ska det föras protokoll. 
Protokoll från årsstämman tillställs efter justering varje medlem i vattenrådet. 
 
§ 9 Motioner till årsstämma 

 
Medlem kan lämna motion till årsstämman. 
Motioner ska, för att kunna upptas till behandling på ordinarie stämma, vara 
styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman. 
 

§ 10 Rösträtt på årsstämma 
 

Varje organisation har en röst på årsstämman. 
Enskilda medlemmar har inte rösträtt på årstämman. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, 
dock ej vid val då lotten avgör. 
Vattenrådets räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
 
§ 11 Dagordning vid årsstämma 

 
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 vattenrådets årsberättelse 
4. föredragning av revisionens årsberättelse 
5. fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltningen och styrelse för den tid 

berättelserna avser 
6. fastställande av vattenrådets balansräkning och medelsdisposition 
7. fastställande av arvoden för styrelse och revisorer, exklusive sociala 
avgifter 
8. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare i vattenrådet för 

kommande verksamhetsår 
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9. val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa 
10. val av revisorer och ersättare för dessa 
11. val av representanter till valberedning (3 stycken varav en 
sammankallande) 
12. fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande 

verksamhetsåret samt 
13. Fastställande av årsavgifter 
14. ärenden som av styrelse eller medlem i vattenrådet hänskjutits till 
årsstämman. 
 
§ 12 Styrelse 

 
Vattenrådets styrelse består av  
Fyra politiker och fyra ersättare för dessa 
Tre markägare som representerar LRF, Jordägarförbundet och Skogsägarna, 
och tre ersättare för dessa 
En representant från industrin, och ersättare för denne 
En representant från kommunernas va-sida, och ersättare för denne 
En representant från kommunernas miljökontor, och ersättare för denne 
En representant från fiskevården / ersättare Naturvårdsrepresentant 
 
Ledamot som inte kan delta i ett styrelsemöte ersätts av den ersättare 
stämman valt för ledamotens skrå. 
Ledamot som av något skäl inte kan fortsätta sitt uppdrag som ledamot under 
innevarande verksamhetsår, ersätts av den ersättare som utsetts av 
ledamotens organisation. Om ingen sådan ersättare finns utsedd, ersätts 
ledamoten av den ersättare stämman valt för ledamotens skrå. 
 
Styrelsen kan adjungera nyckelperson 
 
Styrelsen utser sekreterare 
 

§ 13 Arbetsutskott 

 
Styrelsen kan utse arbetsutskott.  
Arbetsutskottet bereder frågor. 
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§ 14 Valberedning 

 
Valberedning väljs på årsstämman. 
 
§ 15 Revision 
 

Kassaförvaltningen handhas av förvaltare som årsstämman utser. 
Vattenrådets ekonomiska förvaltning och räkenskap skall för varje 
verksamhetsår granskas av två revisorer, som utses av årsstämman liksom 
deras ersättare. 
 
§ 16 Räkenskapsår 
 

Vattenrådets räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
 

 

§ 17 Ansvarighet  

 
För vattenrådets skulder häftar endast vattenrådets tillgångar inberäknat 
förfallna ej betalda avgifter. 
 
§ 18 Firmatecknare 

 
Vattenrådets firma tecknas av de personer som styrelsen utser till detta. 
 
§ 19 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. 
 


