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Stadgar för Norra Möre Vattenråd 
 

§1. Namn och verksamhetsområde  

Föreningens namn är Norra Möre Vattenråd. Verksamhetsområde sträcker sig ut över hela 
avrinningsområdet av Törnebybäcken, Åbyån-Surrebäcken, Snärjebäcken och Nävraån-
Danesjökanalen. Därutöver ingår grundvatten och hela kustområdet från Pataholm till Dunö i 
vattenrådets verksamhetsområde (se karta).  

 

 

§2. Föreningsform  

Föreningen är en ideell förening. 
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§3. Vision och ändamål  

Vattenrådets vision är att vara länken mellan myndigheter och berörda enskilda eller 
samhällsgrupper i vattenförvaltningen. 

Vattenrådet ska  

• aktivt arbeta och ta initiativ för en bättre vattenkvalité för att nå en god ekologisk 
status enligt de krav som ställs i Europeiska Vattendirektiv. Vattenrådet hjälper till att 
ta fram underlag för en välbalanserad förvaltningsstrategi, uthålligt vattenvårdsarbete 
och åtgärdsförslag. 

• värna båda natur- och kulturvärden. 
• aktivt delta i diskussioner med och ge råd till vattenmyndighet och länsstyrelse om 

hur vattenresurser ska och kan hanteras. Inbjuda alla berörda aktörer att delta. 
Vattenrådet ska spegla deras intresse i hela avrinningsområdet och kustområdet. 

• främja informationsspridning, delaktighet och diskussion på den lokala nivån, tex 
bland markägare. Vattenrådet samlas för diskussioner, informationsmöten, aktiviteter 
etc. på styrelsens kallelse. 

§4. Medlemskap och avgifter 

Vattenrådet ska sträva efter att ha medlemmar från så många samhällssektorn som möjligt 
som berörs av vattenfrågor i verksamhetsområdet. Medlemmar kan vara privata intressenter 
och markägare, företag, organisationer och myndigheter, bl.a kommuner. Företag och 
institutioner som har kopplingar till vatten, som t ex vattenvårdsorganisationer, lantbruk, 
skogsbruk, (vattenintensiv) industri och kommuner, bör delta i vattenrådet.  

Efter skriftlig intresseanmälan till styrelsen behandlas och godkänns eventuellt 
medlemskapet. Medlem får utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan till styrelsen. 
Medlemmar som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas av stämman på 
förslag av styrelsen. 

Medlemsavgiften för vattenrådet kan vara olika för olika typer av medlemmar och fastställs 
årligen vid årsmöte och ska betalas av alla medlemmar. Ansökan om undantag från 
avgiftsskyldigheten ska skickas skriftligt till styrelsen som tar beslut på styrelsens 
sammanträde. 

§5. Medlemsförpliktelser 

Medlem i vattenrådet ska verka för föreningens ändamål, med iakttagande av föreningens 
stadgar, av föreningen eller dess styrelse fattade beslut samt av föreningen ingångna avtal. 

§6. Säte 

Vattenrådet har i början sitt säte vid utvecklingsenheten, Kalmar kommun tills annat är 
beslutat på föreningens årsmöte enligt §14. 

§7. Styrelsen 

Styrelsen utgörs av en ordförande, en vice ordförande, sekretariat och kassör samt helst en 
representant för varje viktigaste vattendrag/vattenförekomst i avrinningsområde. 
Ordföranden utses för 1 år och övriga ledamöter för 2 år. Ordförande och styrelseledamöter 
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väljs vid ordinarie föreningsstämma. Sedan får styrelse själva utse övriga poster, vice 
ordförande utses för ett år. Vid byte bör aldrig mer än hälften av styrelsen avgå samtidigt. 

För att representera samhällsintresse på ett bra sätt bör styrelse ha 7-13 styrelseledamot 
och bör ha minst 1 representant för: 

• Alla kommuner som ingår i verksamhetsområde (Kalmar, Mönsterås, Nybro) 
• Jordbruksintresse genom LRF 
• Skogsbruksintresse genom till exempel SÖDRA 
• Fiskeintresse 
• Näringslivet 
• Natur och miljö genom till exempel Naturskyddsföreningen och/eller 

Kustmiljöföreningar 

Till styrelsen får adjungeras: 

• En representant för Länsstyrelsen i Kalmar län 
• En representant för Skogsstyrelsen 
• Minst en representant för varje arbetsgrupp 

§8. Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser att det behövs, dock minst fyra gånger per 
år. Sammanträde ska också hållas när minst hälften av styrelsens ledamöter, med 
angivande av anledning, hos ordföranden begär detta. 

Ordföranden kallar till sammanträde. Kallelse med dagordning ska i god tid före 
sammanträde skickas till ledamöterna på sätt som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Är 
både ordföranden och vice ordföranden förhindrade leds styrelseförhandlingarna av den som 
styrelsen utser. 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden stöder, utom personval, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom 
styrelsen sker öppet. 

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll, som ska redovisa vilka ledamöter som 
tjänstgjort, vilka beslut som fattats och vilka reservationer som anmälts mot besluten. 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

§9. Arbetsgrupper 

Vattenrådet ska fungera som en paraplyorganisation för lokala arbetsgrupper. 
Arbetsgrupperna svarar för den lokala förankringen, och organiserar sig själva inom ramen 
för vattenrådet. Styrelsen kallar arbetsgrupper till samlat vattenrådsmöte, men det står varje 
arbetsgrupp fritt att däremellan ha egna möten och komma med förslag till styrelsen. Helst 
har varje arbetsgrupp en representant i styrelses som ansvarar för informationsspridning 
mellan arbetsgruppens och styrelsen. 

§10. Firmateckning 
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Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig 

§11. Revisorer 

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar, vilka förvaltas av kassören. 
Två revisorer utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. De ska årligen granska 
styrelsens förvaltning och föreningens räkenskap. Revisorns uppgift är att se till att sökta 
bidrag och eventuella medlemsavgifter används till rätt verksamhet. 

§12. Valberedning 

Valberedningen ska arbeta för kontinuitet och förnyelse av styrelsen. Den består av minst 3 
personer fördelad över avrinningsområden och som representerar olika deltagare i 
vattenrådet och ska utses av styrelse enligt reglerna för beslutsmässighet i §8.  

§13. Årsmöte 

Vattenrådets årsmöte skall äga rum på dag och ort som styrelsen bestämmer. Årsmöte hålls 
senast den 31 mars. Föreningens redovisning följer kalenderår, ej bokföringsår.  

Information om tid och plats för årsmöte bör kungöras minst en månad före mötet. Kallelse 
med och föredragningslista till ordinarie årsmöte skall utsändas minst tre veckor i förväg. 
Motioner till årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast 2 veckor innan mötet. Extra 
årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser, revisorerna så kräver eller på skriftlig begäran av 
minst 12 stycken av medlemmarna. På ordinarie årsmöte behandlas följande frågor: 

1. mötes öppnande 

2. val av mötesordförande och sekreterare 

3. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

4. val av 2 personer att justera protokollet 

5. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

6. ekonomisk berättelse för det senaste räkenskapsåret 

7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 

8. fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser 

9. val av styrelseledamöter 

10. val av ordförande bland styrelseledamöter 

11. val av revisorer 

12. val av valberedning och sammankallande 

13. val av säte 
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14. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret 

15. fastställande av olika medlemsavgifter 

16. övriga frågor och synpunkter 

17. mötets avslutande 

 

§14. Stadgeändringar 

Stadgarna kan ändras vid ordinarie årsmöte. Ändringar av föreningens stagar om 
föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§14) och upplösning (§15) krävs likalydande 
beslut på två på varandra följande årsmöte, varav minst ett måste vara ordinarie. Förslag till 
ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förändringar är 
giltiga om de antas av minst två tredjedelar av antalet röster. Då ändringar ska ske, måste 
förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.  

§15. Föreningens upplösning 

Vattenrådet kan upplösas efter omröstning på två på varandra följande behörigen utlysta 
möten, där det av kallelsen till nämnda möten tydligt framgår att detta står på 
mötesdagordningen.  

Länsstyrelsen måste genast informeras om att vattenrådet har upplösts. 
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