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Stadgar för Vattenrådet Snoderån

§ 1 Föreningens namn är Vattenrådet Snoderån

§ 2 Föreningens geografiska verksamhetsområde är Snoderåns avrinningsområde.
Styrelsen kan besluta att angränsande vattenområden på södra Gotland ansluts till Snoderåns
Vattenråd.

§ 3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§ 4 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och att främja
långsiktig biologisk mångfald om så är möjligt.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret är den 1 januari till den 31 december.

§ 6 Medlemskap
Som medlem antas envar som är knuten till verksamhetsområdet antingen som boende, förening,
verksamhetsutövare eller juridisk person.
Ansökan om medlemskap sker till styrelsen som beslutar om medlemskap. Eventuell årsavgift
beslutas av årsmötet.

§ 7 Utträde och uteslutning
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem kan uteslutas om denne motverkar föreningens syfte.
Uteslutning kan endast ske efter majoritetsbeslut i styrelsen. Vid lika rösträkning har ordföranden
utslagsröst.

§ 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet fram till nästkommande årsmöte samt att
årsmötesbeslut verkställs och att medlemsmatrikel förs.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och därutöver minst två
ledamöter. Ledamöterna väljs med en mandattid om två år, halva styrelsen vid jämt år och halva vid
udda år. Bland styrelsens ledamöter utser årsmötet en ordförande för det kommande året.

§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera
valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att
årsmötet skall anses vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst 10 dagar i
förväg.
Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
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5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet
10. Styrelsens förslag på verksamhetsplan
11. Årets budget
12. Val av styrelse
13. Val av ordförande, valbar är person i styrelsen
14. Val av revisorer
15. Valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen begär detta,
skall styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som
krävt detta sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst 14
dagar i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl
föreligger kan annan person, som styrelsen utser, teckna förenings firma.

§ 14 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur
styrelsen rösträtt.

§ 15 Röstetal
En röst per medlem.

§ 16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med minst två
tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i
kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om
föreningsform (§ 3), syfte (§ 4), stadgeändring (§ 16) och upplösning (§ 17) kräver likalydande beslut
på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie.

§ 17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning skall behandlas
måste framgå i kallelsen. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens
tillgångar om möjligt gå till något vattenvårdsprojekt. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.


