Stadgar för Motala Ströms Vattenvårdsförbund, ekonomisk förening
antagna 1998-12-14 och kompletterade 1999-02-26 och 2017-06-02
Firma

§1
Föreningens firma är Motala Ströms Vattenvårdsförbund,
ekonomisk förening.

Ändamål

§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att bedriva vattendragskontroll som är erforderlig
för miljöskydd och tillståndsgivning, verka för god vattenvård inom
föreningens verksamhetsområde samt idka därmed förenlig
verksamhet.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens
tjänster.

Styrelsens säte

§3
Styrelsen har sitt säte i Motala.

Medlemskap

§4
Till medlem antas företag, kommuner, föreningar och övriga
intresserade som har intresse av vattendragskontroll och dylikt
inom Motala Ströms avrinningsområde samt övriga delar av
Östergötlands län och som kan förväntas följa föreningens stadgar
och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Medlems
åliggande

§5
Medlem är skyldig att svara för sin del av den bedrivna
vattendragskontrollen och övriga kostnader som styrelsen anser
erforderliga för föreningens verksamhet.
Medlem är vidare skyldig att betala stadgeenliga och av
föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i
övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Insatsskyldighet

§6
Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 1 000
kronor. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemskap genom
kontant betalning. Insats återbetalas endast i de fall lagen om
ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.

Medlemsavgift

§7
Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken
av föreningsstämma bestämmes till belopp om högst 500 kronor.
Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen
bestämmer.

Styrelse

§8
Styrelsen består av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter med
högst fyra (4) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes
på föreningsstämma för en tid av två år räknat t o m ordinarie
föreningsstämma. Vid första valet enligt dessa stadgar väljes dock
hälften av ledamöterna och suppleanterna för en tid av ett år
ävenledes räknat t o m ordinarie föreningsstämma.

Revisorer

§9
För granskning av förenings årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses
årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma en eller två revisorer med eller utan
revisorssuppleant.

Räkenskapsår

§ 10
Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

Kallelse till
föreningsstämma,
meddelanden

§ 11
Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post eller brev med
posten om mailadress saknas. Kallelseåtgärd till föreningsstämma
skall vara vidtagen tidigast fyra veckor och senast två veckor före
både ordinarie och extra stämma.
Tillhandahållande av handlingar till föreningsstämman: Styrelsen
ska hålla stämmohandlingar tillgängliga för medlemmar på
förbundets hemsida.
Andra meddelanden till medlemmarna ska ske via e-post eller
hemsidan i första hand, och brev i andra hand.
Ort för föreningsstämma: Föreningsstämman ska hållas på ort inom
föreningens geografiska verksamhetsområde.

Rösträtt

§ 12
Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Varje
medlem äger rösträtt efter det fördelningstal som tillämpas vid
debitering för vattendragskontroll.

Ärenden på
ordinarie
föreningsstämma

§ 13
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Fastställande av budget samt kostnadsfördelning.
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och
revisorerna
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av ordförande
15. Val av revisorer jämte suppleanter
16 Val av valberedning
17. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än
de som angivits i kallelsen.
Vinstfördelningsgrunder

§ 14

Behållna
tillgångar vid
upplösning

§ 15

Utträde

§ 16

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag
föreskriven avsättning skett till reservfonden och med beaktande av
bestämmelserna i 10 kap 3 § FL enligt föreningsstämmans beslut
1. fonderas och/eller
2. föras i ny räkning och/eller
3. utgå som utdelning på inbetalda medlemsinsatser enligt 10 kap
2 § sista st FL och/eller
4. fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de inköp de under
året gjort från föreningen och/eller
5. användas för i 10 kap 8 § FL angivet ändamål.

Vid förenings upplösning skall de behållna tillgångarnas fördelas så
att medlemmarna först utfår sina inbetalda medlemsinsatser och
återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider de
erhållit från föreningen under dess sista tio räkenskapsår.

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta
skriftligt till styrelsen. Utträdet äger rum vid den tid för
räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast 6 månader efter det att
utträdes anmälan inkom till styrelsen.
Uteslutning

§ 17
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av
styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om
uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till
styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen
avsänts till medlemmen.

