STADGAR FÖR
Torneå / Kalix älvars vattenvårdsförbund, ek. för.
Fastställda den 28 april 2010

§1
Föreningens firma är Torneå /Kalix älvars vattenvårdsförbund, ek. för.
§2
Torneå/Kalix älvars vattenvårdsförbund utgör en frivillig sammanslutning mellan
kommuner, företag och andra intressenter i Sverige och Finland som har verksamheter
förlagda inom föreningens vattenvårdsområde.
§3
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
verka för samordnad recipientkontroll i Kalix, Kaitum, Torne, Muonio och Könkämä älvar
med biflöden. För detta ändamål skall föreningen:





Sammanställa uppgifter om verksamheter och andra faktorer som
kan inverka på vattnets beskaffenhet.
Följa vattendragens beskaffenhet, bl a genom att samordna
miljöundersökningar inom vattenvårdsområdet och sammanställa
resultatet.
Årligen lämna medlemmarna en skriftlig redogörelse för resultaten
av verksamheten.
Genom regelbunden information sprida kunskaper om förbundets
verksamhet och tillståndet i vattenvårdsområdet.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att begagna sig av föreningens tjänster.
§4
Medlemskap förvärvas genom ansökan till föreningens styrelse. Fullvärdigt medlemskap
beviljas samtliga som bedriver en verksamhet som påverkar vattenområdet. Övriga
intressenter kan bli stödmedlemmar.

§5
Medlem äger rätt att deltaga på föreningsstämma. Medlem företräds därvid av högst två
av medlemmen utsedda representanter. För fullvärdig medlem äger en representant
fullmakt att rösta å medlems vägnar. Stödmedlem äger ej rösträtt, men har yttranderätt.

§6
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsstämma under april månad på av
styrelsen utsedd tid och plats.
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner anledning därtill, eller när
revisorerna eller minst en tiondel av antalet röstberättigade medlemmar gör framställan
hos styrelsen om behandling av uppgivet ärende.
Av revisorerna eller medlemmarna påkallad extra föreningsstämma skall hållas inom två
månader efter det att framställan därom gjordes.
§7
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten till samtliga medlemmar
tidigast fyra veckor före föreningsstämma men senast två veckor före ordinarie
föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.
Vid ordinarie föreningsstämman skall följande avhandlas:
1. Upprättande av förteckning över närvarande.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och två justerare för mötet.
5. Anmälan om styrelsens val av sekreterare.
6. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
7. Styrelsens redogörelse för det förflutna verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott i balansräkning.
12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
13. Val av styrelseordförande och vice ordförande.
14. Val av två revisorer jämte suppleanter.
15. Utseende av valberedning om tre ledamöter.
16. Rapport om nya medlemmar.
17. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt arbetsplan för verksamhetsåret.
18. Framställningar av styrelsen eller motioner av medlemmarna.
19. Bestämmande av medlemsavgiftens storlek för verksamhetsåret.
20. Fastställande av röstetal och andelstal för tiden fram till nästa ordinarie
förbundsstämma.
Motioner skall ingivas skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast två månader före
ordinarie föreningsstämma. Det åligger styrelsen att jämte eget yttrande över motion
tillställa medlemmarna detta senast i samband med kallelse till föreningsstämma. Till
kallelsen ska även fogas dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan,
kostnadsbudget och förslag till utdebitering för kommande verksamhetsår.
Andra meddelanden delges medlemmarna genom brev, fax eller e-post.

§8
Om meningsskiljaktigheter framkommer vid behandling av ärende på föreningsstämman,
skall omröstning ske.
Beslut fattas med enkel majoritet, varvid varje fullvärdig medlem har röst efter senast
fastställda röstetal. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning
sker.
Röstning kan ske med stöd av bevittnad fullmakt.

§9
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst sex och högst
åtta ledamöter jämte tre till fyra (hälften av ordinarie styrelse) suppleanter.
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma. Mandattiden
för ledamot är två år och för suppleant ett år. Styrelsens ordförande och vice ordförande
utses av föreningsstämman bland ledamöterna. Styrelsen utser inom sig sekreterare och
övriga funktionärer.
För verkställighet av beslut och för handläggning i övrigt äger styrelsen rätt att inom sig
eller utom sig utse arbetsutskott och anlita särskild sakkunnig.
Styrelsen har sitt säte i Pajala kommun.
§ 10
Det åligger styrelsen att:
 verkställa av föreningsstämman fattade beslut.
 verka för föreningens ändamål i enlighet med dessa stadgar och antagen
arbetsplan.
 ansvara för föreningens räkenskaper och förvalta dess tillgångar.
 årligen utarbeta och tillställa medlemmarna berättelse över verksamheten.
 för kommande verksamhetsår upprätta förslag till utgifts- och inkomststat,
verksamhetsplan, fördelningsplan samt medlemsavgifter.
 kalla till föreningsmöte.
Styrelsen sammanträder vid behov. Ordföranden är sammankallande. Kallelsen utsänds
senast 14 dagar före sammanträdesdag. Till kallelsen fogas dagordning.
§ 11
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst utom vid val då lottning sker. Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av
totala antalet ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§ 12
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen därtill utser.
§ 13
Föreningens räkenskapsår skall motsvara kalenderår.

§ 14
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka jämte två
suppleanter utses av ordinarie förbundsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsstämma hållits. Styrelsen ska senast två månader före ordinarie
föreningsstämma till revisorerna lämna räkenskaper och berättelse angående
föregående års förvaltning. Revisorerna skall senast en månad före ordinarie
föreningsmöte till styrelsen avlämna sin revisionsberättelse.

§ 15
Medlem skall till föreningen erlägga den medlemsavgift som beslutas på
föreningsstämman. Medlemsavgiften får högst uppgå till 15 000 kr. Medlemsavgiften för
verksamhetsåret skall erläggas före maj månads utgång genom inbetalning på det konto
styrelsen beslutar om.
Vid inträde i föreningen ska varje ny medlem erlägga en insats på 100 kr. Insatsen ska
fullgöras genom inbetalning på det konto styrelsen beslutar om.
Föreningens verksamhet finansieras via medlemsavgifter och andra avgifter knutna till
verksamheten. Styrelsen har även rätt att söka externa medel till verksamheten.
§ 16
Eventuell vinst fördelas enligt det andelstal som beslutats om på föreningsstämman,
d.v.s. lika mellan föreningens medlemmar utifrån beviljat medlemskap enligt § 4.

§ 17
Medlem som önskar utträde ur föreningen, har att göra en skriftlig anmälan härom till
styrelsen.
Medlem, som icke till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot föreningen, kan av
styrelsen uteslutas. I dylika fall upphör medlemskapet vid tidpunkt som bestäms av
styrelsen.
Medlem som utträtt, frivilligt eller genom uteslutning, äger ingen del i föreningens
tillgångar och är ej berättigad till återbetalning av erlagd medlemsavgift.

§ 18
Ändring av dessa stadgar skall godkännas med minst 2/3 majoritet - eller den högre
majoritet som i vissa fall krävs enligt lagen om ekonomiska föreningar - av två på
varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara en ordinarie föreningsstämma.
§ 19
Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra följande
föreningsstämmor, varvid ett skall vara ordinarie föreningsstämma.
§ 20
Vid föreningens upplösning skall tillgångar och skulder fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till senast beslutade andelstal.
För föreningens skulder häftar endast föreningens tillgångar inberäknat förfallna, ej
betalda medlemsavgifter.

KOMMENTARER TILL STADGARNA

Till § 2
Med vattenvårdsområdet menas Kalix, Torneå, Muonio, Kaitum och Könkämä älvar med
biflöden.
Till § 3
Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningens uppgifter
skall ej förväxlas med en myndighetsroll; bland annat bör förbundet inte yttra sig i
prövnings- eller tillsynsärenden. Däremot kan förbundet yttra sig i sådana frågor som i
övrigt berör vattenvårdsområdet och är av allmänt intresse för medlemmarna.
Till § 4
Medlemskap gäller för det år avgift erlagts fram till nästkommande års föreningsstämma.
Till § 7
Punkt 20 i dagordningen. Röstetal anger vilket antal röster varje medlem har vid
omröstning på föreningsstämma. Andelstal anger hur tillgångar och skulder fördelas vid
föreningens upplösning.

Till § 7 och § 10
Med ”samtliga medlemmar” menas både medlemmar och stödmedlemmar.
Till § 8
Omröstningsprocedurer:
Normalt sker öppen omröstning genom acklamation. Om så begärs skall sluten
omröstning med rösträkning genomföras.
Vid första föreningsstämman äger medlemmen en röst vardera. På därefter följande
föreningsstämmor äger medlem röst enligt fördelningstal som beslutas på ordinarie
föreningsstämma.
Till § 9
Fördelning av platser i styrelsen:
Kommuner och näringsliv skall om möjligt vara representerade i styrelsen med lika
många ledamöter vardera. Detsamma gäller fördelningen mellan representanter från
Finland och Sverige. Fördelningen av styrelseplatser kan varieras beroende på hur
fördelningen av medlemmarna ser ut, det bör dock eftersträvas att minst två
representanter finns med från näringsliv eller kommuner oavsett fördelningen av
medlemmarna. Målsättningen är att fördelningen av styrelseplatserna ska upplevas som
rättvis.
I takt med att vattenvårdsförbundet växer och medlemsantalet ökar bör styrelsens platser
anpassas efter detta och utökas till högst åtta ledamöter. Detta gäller i synnerhet när
finska kommuner och företag blir medlemmar. Avsikten är att möjliggöra en god
representation i styrelsen.
Ordförandeposten:
Ordförandeposten bör om möjligt fördelas växelvis mellan företrädare från näringslivet
och kommunerna. Vid de år som exempelvis kommunerna har ordförandeposten bör
vice ordförande väljas från näringslivet och vice versa.
Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas på ett år samt tre väljas på två år.

Till § 15
Nya medlemmar betalar medlemsavgift allt eftersom de kommer med i föreningen

