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STADGAR  
för ”Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden” upprättade efter  

beslut om stadgeändring § 4 på årsmötet 2013-05-26 
 
  
§ l Ändamål 
Vattenråd för Vänerns sydöstra tillflöden utgör en sammanslutning mellan olika aktörer som 
har ett direkt intresse av Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån. Ändamålet 
med Vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser och samråd för att 
uppnå och bevara god vattenstatus i åarna och dess avrinningsområden.  
Vattenrådet ska administrera arbetet med den samordnade recipientkontrollen som en del av 
övervakningen av vattenkvaliteten inom vattenförvaltningen. 
 
§ 2 Uppgifter 
Vattenråd för Vänerns sydöstra tillflöden ska ha en bred kunskap om avrinningsområdet 
samtidigt som Rådet besitter mycket detaljkunskap. Vattenråd för Vänerns sydöstra tillflöden 
ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvaliteten i verksamhetsområdet, 
baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet. 
 
För att uppnå ändamålet skall Rådet: 

 fortlöpande följa vattnets beskaffenhet och dess förändringar och vattenföring 
 skriftligen, minst en gång varje år, lämna medlemmarna en redogörelse för företagna 

undersökningar och vid behov lämna förslag till vattenvårdande åtgärder 
 medverka aktivt i planeringsprocesser och samråd genom att diskutera frågor och 

medverka till lösningar samt förankra Vattenförvaltningens åtgärdsprogram lokalt 
inom verksamhetsområdet. 

 initiera och uppmuntra kommuner och övriga enskilda medlemmar till lokala 
samverkansaktiviteter och vattenvårdsprojekt 

 
§ 3 Säte 
Rådets styrelse har sitt säte i Lidköpings kommun. 
 
§ 4 Medlemskap 
 
4:1 Medlemmar 
Till medlem antas den som har ett direkt intresse av Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och 
Öredalsån och som kan förväntas följa vattenrådets stadgar och beslut samt bidra till 
förverkligande av Rådets ändamål. Rådet har inte ett begränsat antal medlemmar. 
 
Rådet representeras av: 

 Kommuner 
 Jordbruksnäring 
 Skogsnäring 
 Övriga företag/industrier  
 Enskilda medlemmar 
 Stödmedlemmar 
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4:2 Inträde i Rådet 
Ansökan om medlemskap görs hos Rådets styrelse som har att besluta om medlemskap. 
 
4:3 Medlems förpliktelser 
Medlem är skyldig att 

 till Vattenrådet erlägga de avgifter som årligen beslutas av rådsstämman 
 utse ombud och ersättare till rådstämma 
 till valberedningen nominera ledamot samt ersättare i styrelsen inför rådsstämman 
 till arbetsutskott eller styrelse snarast meddela uppkomna avsägelser av 

förtroendeuppdrag 
 utse en eller flera tjänstemän som kontaktpersoner 
 aktivt delta i frågor som rör vattenrådets verksamhet i allmänhet och frågor som berör 

den enskilda medlemmen i synnerhet 
 
4:4 Medlems utträde 
Önskar medlem utträde ur Vattenrådet skall anmälan om detta skriftligen ske till styrelsen 
senast sex månader före utträdet. Utträdet sker vid påföljande årsskifte. Om ordinarie 
rådsstämma hålls mellan ansökan om utträde påföljande årsskifte skall ordinarie 
medlemsavgift erläggas.   
 
4:5 Medlems uteslutning  
Medlem som icke till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot Vattenrådet kan av 
rådsstämman uteslutas. Härtill fordras beslut av minst två tredjedelar av de vid stämman 
röstberättigade medlemmarna, oräknat den medlem ärendet gäller. 
 
Medlemskap upphör vid tidpunkt som bestäms av rådsstämman. Medlem som utträtt ur eller 
uteslutits ur Vattenrådet äger ej rätt till Rådets tillgångar. 
 
§ 5 Stödmedlem 
Föreningar, organisationer eller myndigheter som har ett direkt intresse av vattensystemet kan 
efter beslut av styrelsen utse en representant. Denne skall ha yttranderätt vid Vattenrådets 
möten.  
 
§ 6 Rösträtt 
Varje medlem äger rösträtt efter sitt fördelningstal. Vid rådsstämman har medlemmens ombud 
rösträtt. Om ombudet inte är närvarande har ombudets utsedda ersättare motsvarande rösträtt. 
Beslut vid rådsstämma fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, utom vid 
personval. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst, dock att vid personval lotten 
skiljer. Övriga representanter för medlemmen har inte rösträtt. 
Ombud som tillika är styrelseledamot äger rösträtt utom i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 7 Yttranderätt 
Vid rådsstämman har medlemmens ombud och övriga representanter för medlemmen 
yttranderätt.  
 
§ 8 Motioner 
Medlem äger rätt att få ärende prövat på ordinarie rådsstämma. Skriftligt förslag med 
motivering skall ha inkommit till styrelsen senast 60 dagar före rådsstämman.  
Medborgare och organisationer inom kommunerna, har rätt att lägga förslag till ordinarie 
rådsstämma. Skriftligt förslag med motivering skall ha inkommit till styrelsen senast 60 dagar 
före rådsstämman. 
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§ 9 Rådsstämma 
 
9:1 Ordinarie rådsstämma 
Ordinarie rådsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Stämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill 
utser. 
 
Vid ordinarie rådsstämma skall följande ärenden behandlas: 
a) Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 
b) Val av två personer tillika rösträknare att jämte ordföranden justera rådsstämmans 
protokoll. 
c) Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar. 
d) Godkännande av dagordning 
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
e) Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat. 
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
g) Val för två år av ledamöter och ersättare i styrelsen. 
h) Val för ett år av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
i) Val av revisorer och ersättare för dessa. 
j) Val för ett år av valberedning och sammankallande. 
k) Fastställande av medlemsavgifter. 
l) Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästkommande rådsstämma och, vid 
behov, flerårsprogramm 
m) Fastställande av arvoden. 
n) Fastställande av budget för verksamheten. 
o) Behandling av inkomna motioner. 
p) Övriga ärenden 
 
9:2 Kallelse 
Kallelse till rådsstämman skall med föredragningslista och övriga handlingar vara avsända 
senast en månad före ordinarie och senast två veckor före extra rådsstämma. 
 
9:3 Extra rådsstämma 
Extra rådsstämma skall hållas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst en femtedel 
av antalet medlemmar gör framställning om detta till styrelsen. 
Vid extra rådsstämma får inga andra ärenden behandlas än de som finns upptagna i kallelsen. 
 
9:4 Representation (närvarorätt) 
Vid rådsstämman representeras varje medlem av ett för kalenderår utsett ombud. För ombudet 
skall finnas ersättare. Därutöver äger andra representanter för medlemmen rätt att närvara. 
Uppgiften om av medlem utsett ombud jämte ersättare skall meddelas styrelsen under januari 
månad verksamhetsåret. 
 
Rådets styrelse och sammansättning 
 
§ 10 Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen som är rådets verkställande och förvaltande organ skall bestå av en ordinarie 
ledamot med ersättare för varje medlemskommun. Jordbruksnäringen och skogsbruksnäringen 
skall vardera ha en ordinarie ledamot med ersättare. Övriga medlemmar skall sammantaget ha 
två ordinarie ledamöter och två ersättare.  
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Styrelsens sammansättning bör växla successivt och i möjligaste mån representera de 
intressekategorier som ingår i rådet. Ledamöter och ersättare väljs på rådsstämman för en tid 
av två år räknat till och med ordinarie rådsstämma. Vid första valet enligt dessa stadgar väljs 
dock hälften av ledamöterna och ersättare för en tid av ett år räknat till och med ordinarie 
rådsstämma.  
Ersättaren har närvarorätt och yttranderätt.  
 
 § 11 Styrelsens arbetsuppgifter 
 
Styrelsen har att vid behov utse arbetsgrupper. 
 
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. 
  
Styrelsen och/eller arbetsutskott kan adjungera lämpliga experter vid behov.  
 
§ 12 Beslutsförhet 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. 
 
§ 13 Firmateckning 
Rådets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser till detta. 
 
§14 Revisorer 
Styrelsens förvaltning och rådets räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte två 
ersättare utses på ordinarie rådsstämma. Revisorerna skall avge sin berättelse, vari 
ansvarsfrihet skall till- eller avstyrkas, senast en månad före årets ordinarie rådsstämma. 
 
§15 Valberedning 
Valberedningen består av tre representanter; två från kommunerna och en från övriga 
medlemmar. Rådsstämman utser sammankallande. 
 
Vattenrådets verksamhet 
 
§ 16 Verksamhet 
Vattenrådet fastställer på styrelsens förslag verksamhetsformerna dels i form av långsiktiga 
handlingsprogram med formulerad målsättning dels såsom årliga verksamhetsplaner med 
specificerad arbetsbeskrivning och budgeterad kostnad. 
 
§ 17 Räkenskaper 
Kalenderår är räkenskapsår. 
 
§ 18 Stadgar 
Beslut om ändring av stadgar skall fattas på rådsstämman och med minst två tredjedelars 
majoritet av på stämman närvarande medlemmar. 
 
§ 19 Upplösning 
Beslut om Vattenrådets upphörande skall fattas av två på varandra följande rådsstämmor, 
varav det sista ett ordinarie, och med minst två tredjedelars majoritet. Vid upplösning av 
Vattenrådet skall tillgångarna fördelas mellan medlemmarna efter gällande fördelningstal.  
 


