Stadgar för

Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK

Ändamål

§1
Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK, är skapat för att utgöra den
sammanslutning som samverkar med Västerhavets
vattenmyndighet om att sträva efter ett helhetsperspektiv för den
marina miljön.
Den marina miljön utgör en betydelsefull vattenresurs som det
åligger olika intressenter att vårda och utveckla och VRBKs
uppgift är att i samverkan med olika intressenter verka för att
vattenresursen utvecklas på ett hållbart sätt.
VRBK bör utgöra kommunernas huvudsakliga forum för
samverkan om vattenkvaliteten i den marina miljön. VRBK bör
samverka med resp. kommun, företag och andra parter som
påverkar eller påverkas av den marina miljön.
Utöver kommunerna bör även andra viktiga aktörer som värnar om
den marina miljön delta i VRBKs verksamhet.
VRBK får efter hörande av medlemmarna yttra sig över av
Vattenmyndigheten, m fl framlagda program, promemorior,
åtgärdsprogram, mm.
Vattenrådet är en rådgivande organisation.
Medlemmar får för yttrande överlämna ärenden till VRBK.
Vattenrådet får genomföra utredningar på uppdrag om dessa
ansluter till verksamhetens huvudsakliga ändamål.

Verksamheten

§2
Verksamheten i VRBK skall syfta till att som organisation
medverka i samverkan och ta initiativ till åtgärder som förbättrar
den marina miljön.
Verksamheten kan indelas i olika områden;
-

samverka med Vattenmyndigheten, VM
samverka med medlemmar i VRBK
ta initiativ till och genomföra möten, information till
allmänhet och organisationer
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-

uppdragsverksamhet som medlemmar och andra önskar
utförda och som ansluter till VRBKs ändamål
initiativ som syftar till att förbättra den marina miljön
i enlighet med §1

Den övergripande verksamheten är att samverka med
Vattenmyndigheten, VM. Det åligger VRBK att yttra sig över av
VM tillsända rapporter, program, etc. I det arbetet är det av
särskild vikt att VRBK efterhör sina medlemmars syn på av VM
framlagda förslag, mm.
Om vattenråd, motsvarande, finns för del av verksamhetsområdet,
bör samverkan ske även med denna organisation.
Uppdragsverksamhet för medlemmar kan ske om uppdraget är
förenligt med VRBKs övergripande ändamål.
Vid möten för medlemmar och allmänhet som syftar till
samverkan och diskussion om frågor som rör vattenförhållandena
anordnade av VRBK har alla och envar rätt att närvara, yttra sig
och lämna förslag i frågor som ansluter till denna förenings
ändamål.
Beslutande är föreningens fullvärdiga medlemmar (av medlemmar
utsedda ombud) vid årsmötet och i övriga sammanhang styrelsen
eller av styrelsen utsedd arbetsgrupp.
Verksamheten skall ske under stor öppenhet.

Säte

Juridisk form

Geografiskt område

§3
Styrelsen har sitt säte i Uddevalla.

§4
VRBK utgör en ideell förening öppen för kommunerna, företag
och övriga organisationer som påverkar eller påverkas av den
marina miljön. Även andra organisationer och enskilda personer
som har intresse av miljöförhållanden kan söka medlemskap.

§5
VRBK arbetar med den marina miljön inom Västra Götalands län
och nedströms dels Älvsborgsbron över Göta Älv dels Skansen –
Kippholmen nedströms färjeläget vid Kornhall. Utöver detta
område kan VRBKs verksamhetsområde utökas geografiskt. Detta
om samordningsvinster kan uppnås och syftet med denna
verksamhet bibehålls.
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VRBK kan om särskilda omständigheter föreligger omfatta
vattendrag som mynnar ut i verksamhetsområdet och som saknar
eget vattenvårdsförbund eller Vattenråd eller annan för det aktuella
område samordnande organisation.

Ansökan om
medlemskap

§6
Kommuner, företag, ideella organisationer, intresseorganisationer
och enskilda personer kan ansöka om medlemskap.
Det gäller företag, jord- skogsbruk, fiskenäringen, akvakultur,
frivilliga intresseföreningar för fritidsfiske och dykning,
naturskyddsföreningar, båtklubbar, hamnar, rederier,
forskningsinstitutioner, m fl.
Endast juridiska personer kan bli fullvärdiga medlemmar. Enskilda
personer kan bli stödjande medlem.
Medlemskap förutsätter att beslutad medlemsavgift har erlagts.
Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.
Styrelsen prövar och avgör om medlemskap skall beviljas.

Finansiering

§7
VRBKs verksamhet finansieras dels genom avgifter som fastställs
vid ordinarie årsmöte för nästkommande räkenskapsår dels genom
uppdrag som medlemmar och andra lämnar till VRBK.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs vid beslut på årsmötet.
För enskilda personer, stödjande medlemskap, fastställs
medlemsavgiften på årsmötet.
Verksamhetsavgift
Kostnaden för VRBK:s verksamhet får finansieras genom särskild
avgift. Dessa avgifter fastställs vid årsmötet.
Som vägledande princip bör eftersträvas att avgiften fördelas lika
mellan å ena sidan intresseorganisationer och privat sektor och å
andra sidan medlemskommunerna.
Medlemskommunerna betalar en summa som är baserad på
folkmängden.
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Företag betalaren avgift som baseras på företagets storlek.
Ideella föreningar och intresseorganisationer kan erlägga en
mindre avgift.
Vid fastställande av avgifter, som sker på årsmöte, bör enighet
eftersträvas.

Årsmöte

§8
Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Extra möte
kan inkallas av styrelsen. Extra möte kan inkallas då minst en
tredjedel av antalet medlemmar så begär.
För beslut av principiell art, §1, 5, krävs 2/3-dels majoritet av de
närvarande.
Enskilda medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa
förslag.

Röstetal

§9
Endast fullvärdiga medlemmar har rösträtt. Stödjande medlemmar
har ej rösträtt men jämväl närvarorätt, yttranderätt och rätt att
lämna förslag.
Varje fullvärdig medlem har en röst.
VRBK är en rådgivande organisation och därav följer att
omröstning inte bör äga rum i frågor som berörs i §1 och 2.

Val av styrelse

§10
Föreningens angelägenheter handhas av styrelse bestående av
ojämnt antal ledamöter, högst 15 och minst fem, och ersättare
enligt årsmötets beslut.
Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott.
Styrelsen får till sig adjungera representanter för olika
organisationer.
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Styrelsen

§11
Om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande är
styrelsen beslutför.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Reservationer, särskilda yttranden skall bifogas yttrande till
Vattenmyndigheten.

Dagordning
Årsmötet

§12
Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma
§1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice
ordförande.
§2. Godkännande av dagordning
§3. Fastställande av röstlängd
§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av två justerare
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse
§9. Revisionsberättelse
§10. Fastställande av balansräkning
§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
§13. Val av ordförande och vice ordförande
§14. Val av styrelseledamöter
§15. Val av revisorer och ersättare
§16. Val av valberedning
§17. Fastställande av arbetsprogram
§18. Fastställande av budget
§19. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter
§20. Fastställande av ev. arvoden till styrelseledamöter och
revisorer
§21. Övriga anmälda ärenden
§22. Mötet avslutas

Kallelse till
årsmöte

§13
Kallelse till årsmöte skall med fullständig föredragningslista
tillställas medlemmarna skriftligen senast 30 dagar för mötet.

5

Styrelsemöte

Firmatecknare

Revisorer

Räkenskaper

Revision

Valberedning

Protokoll

§14
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina möten. Möten hålls
också på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter så
begär.

§15
Styrelsen är föreningens ställföreträdare samt tecknar dess firma.
Styrelsen äger utse ledamöter som gemensamt tecknar föreningens
firma.

§16
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper utses årligen på ordinarie föreningsmöte för tiden
intill dess nästa ordinarie möte hållits, två revisorer med lika
många suppleanter.

§17
Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderåret.

§18
Inom tre månader från räkenskapsårets utgång skall styrelsen till
revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper
avseende det gångna årets förvaltning. Inom en månad därefter
skall revisorer avge berättelse över sin granskning av
förvaltningen.

§19
En valberedning skall utses om minst tre ledamöter, varav en skall
vara sammankallande.

§20
Vid årsmöten och styrelsemöten skall föras protokoll.
Protokoll skall vid årsmöte justeras av ordföranden och två
deltagare och vid styrelsemöten av ordföranden och en
styrelseledamot.
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Ändring stadgar

§21
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid ordinarie
årsmöte.
För antagande av ändring erfordras att minst två tredjedelar av de
vid mötet närvarande medlemmar tillika representerande minst två
tredjedelar av medlemmarnas totala röstetal, är ense om beslutet.

Upplösning

§22
För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på två
på varandra följande möte, varvid ett skall vara ordinarieårsmöte
och minst tre månader skall förflyta mellan mötena. Vid det senare
mötet skall motsvarande majoritet som gäller för ändring av
föreningens stadgar föreligga för att föreningen skall upplösas.
Årsmötet skall besluta om hur föreningens behållna förmögenhet
skall användas vid upplösning.

------------------------------------

Antagande av stadgar
Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte 2010-09-01 i Uddevalla.

/stadgar VRBK fastställda 2010-09-01
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