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1,S

Firma och dndamil
Foreningen ltrrna ar Vdrmland-Dalslands vattenktaftforening.
Foreningen hat som andamhl att bedriva ideell verksamhet fot att franja smiskalig
vattenkraft i Vdrmland och Dalsland. Alla som dger eller brukar vattenkraft, eller har intresse
av vattenkraft, i Virmland och Dalsland kan bli medlemmar i foteningen. Aven agare av
vattenkraft eller personer utanfor Vdrmland och Dalsland kan beviljas medlemskap efter
beslut av styrelsen.

2.S

Sammansdttning
Foreningen bestir av de fisiska personer, organisationer, foreningar eller foretag som har
upptagits i foreningen som medlemmar.

3.S

Beslutande organ
Foreningens beslutande otgan ar i.rsstlmman, extra iLrsstlmma och styrelsen.

4.S

Firmateckning
Foreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen si beslutar, av
gemensamt eller av den eller de som utsetts som enskilda frrmatecknare.

5.5

styrelseledamoter

Verksamhets- och rdkenskaps6r
Foteningens verksamhets

6,5

tvi

ir

och rdkenskap s 6r ar kalendefir.

Stadgetolkning
Uppstar tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall forekommer som inte ir
forutsedda i stadgarna, hinskjuts frigan till nAstkommande foreningsmote. I bridskande fall

fht frhgan avgoras av styrelsen.

7.5

Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och foreningen fir inte vdckas vid allmin domstol. SAdan tvist
skall, utom i fall di aflrLaLfl sdrskild ordning dr foresktiven, avgciras enligt lagen om
skiljeforfarande. Dock skall foljande gd'llarorande kostnaderna for skiljeforfarandet. Yatd.era
parten svarat fot egna kostnader liksom for kostnadetna f6r den skiljeman man utsett,
I{ostnadetna for ordforande och sekreterare, delas lika mellan p^ttetna.

8.5

Stadgedndring

trot indring av dessa stadgar krdvs beslut pi en enig i.rsstimma eller vid trh ph vanndn
foljande foteningsstimmot, med minst en minads mellanrum, vara-v er skavarairsstdmma,
med minst 2/3 av antalet avglvna roster. Forslag till iindring av stadgama fir skriftligeg"avges
av slvalmedlem som stytelsen.
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9.S

Upplosning av fdreningen

Fot upplosning av foreningen ktdvs beslut ph *h p|.varandra
foljande foreningsstdlnmor, med minst en minads mellanrum, varav
ett ska vara irsstimma, med mnst2/3 av antalet avgivna roster. I
beslut om upplosning av foreningen skall foreningens rtllghngar
skinkas till den organisation eller person som stdmmorna
bestimmer.

FORENINGENS MEDLEMMAR

10.S

Medlemskap
Fotemng dr oppen for organisationet, foretag eller
fisiska pelsoner. Medlem skall folja
foreningens stadgar och foreskriftet. Nit medlemsavgiften ar edagd blir sokande medlem
och fors in i medlemsforteckningen. Styrelsen har ratt att utse person till hedersmedlem.

11.S

Uttrdde
Medlem som vill uttrada ur foreningen, skall skriftligen anmala detta till styrelsen och anses
dirmed omedelbatt halamnat foreningen. Medlem som inte hatbetilatmedlemsavgift senast
den 31 mai ffu anses ha begdtt sitt uttride ur foreningen. Medlemskapet upphor i sidant fall
genom att medlemmen avfors frin medlemsforteckninqen.

12.5

Uteslutning
Medlem ffu inte uteslutas ut foteningen av arnan anledning dn att denne har forsummat att
betala av foreningen beslutade avgqfte4 motarbetat foreningens verksamhet eller dndamil,
eller uppenbadigen skadat foteningens intres s en.
Beslut om uteslutning eller vaming f\t tnte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14
daga4 fitt tillfille attyttta sig ovet de omstdndigheter som foranlett att medlemskapet
ifrigasdtts. I beslutet skall sk;jlen haffor redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta for
ovetklagande. Beslutet skall inom tte dagar fuhn dagen for beslutet skriftligen meddelas den
berorde.

13,5

Medlems rettigheter och skyldigheter
Medlem
a

o
a

a

hat tdtt att delta i sammankomster som anofdnas for medlemmarna
har ratt till information om foreningens angeligenheter
skall folja foreningens stadgar samt beslut som fattats av foreningsorgan
har inte rdtt

till del av foreningens behillning eller egendom vid upplosning av

foreningen
skall betala medlemsavgift samt eventuellt ovriga avglfter som beslutats av

foteningen
godkdnnet genom sitt medlemskap att foreningen fhtbehandlapersonuppgifter i
syfte att bedriva dndamilsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gdllande
foteningsstadgar och i enlighet med eventuella ovtigavillkor for behandling av
personuppgifter som beslutats av foreningen
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AnssrAv MA ocH

EXTRA FORENT NGSSTAM MA
Tidpunkq kallelse

14.5

Arsstimman, som dr foreningens hogsta beslutande otgan,hills fore
utgingen av maj mhnadpi tid och plats som styrelsen bestdmmet.
Kallelse till fusstdmman skall av stytelsen ske senast tvi veckor fore
motet och tillstdllas medlemmatnapL foljande sitt; ska anslis pi
foreningens hemsida samt skickas per brev eller per e-post t-ill adress
som medlemmen angivit.

Har forslag vickts om stadgedndring nedliggning eller sammanslagning av foreningen med
annan forening eller annan fuhga av vdsendig betydelse for foreningen eller dess medlemmar
skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och fotvaltningsberdttelser, revisorernas berd.ttelset verksamhetsplan med
budget samt stytelsens fotslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande .ku[ f-.r6
tillgdngliga for medlemmama senast en vecka fore irsstdmman.

I

15.5

kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgingliga.
Forslag

till motioner att behandlas av irsstdmman

Sivdl medlem som styrelsen fhr avge forslag att behandlas av irsstdmman. Forslag frin
medlem skall vara stytelsen tillhanda senast
$rra veckor fote fusstdmman. Styrelsen skall till
irsstimman avge skriftligt )tttande over forslaget.

16.5

Rostrdtt samt yttrande- och forslagsrdtt
Medlem som hat betalt medlemsavgiften senast 30 dagar fore stdmman och under
verksamhetsiret ftller l6gst 15 hrhar rosttatt pi stdmman,

En tost per medlem. Medlem fht vara ombud for hogst en annall medlem vid stdmmor.
Medlem som inte hat rostrdtt har ytttande- och fotslagsrdtt pi stdmmor.

17,5

Beslutsforhet
Stdmman fu beslutsmdssigt med det antaltostberdttigade medlemmar som ar narvannde pb,
stdmman.

18.5

Beslut och omrdstning
Beslut fattas med bifallstop (acklamation) eller om si begdrs efter omrostning (votering)
Med undantag for de i 85 och 95 ndmnda fallen avgors vid omrostrrin g alla fuiryorgenom
enkel majodtet. Enkel majoritet kanvara antingen absolut eller relativ. Val avgors genom
telativ majoritet. Med relativ majodtet menas att den (de) som ethillit hogsta antaletrostet 6r
vald (valda) oberoende av hur dessa roster forhiller sig till antalet avg1vnaroster. For beslut i
andta ft6,gor dn val krdvs absolut majodtet, vilket innebl r mer an hiilften av antalet avglvna
roster, omrostning sker oppet. Om tostberd.ttigad medlem begdr det skall dock val ske slutet.
Vid omrostning som inte avset val galTer vid lika rostetal det forslag som bittids av
ordforanden vid mote! om ordforanden dr rostberittigad. Ar ordforande inte rostberdttigad
avgor lotten' Vid val skall i hdndelse av lika rostetal lotten avgclra. Beslut bektdftas med
klubbslag.

/
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Valbarhet
Yarbat till styrelsen och valberedningen ir tostberittigad medlem av
foreningen. Anstilld i foreningen fir dock inte vdljas till ledamot av
styrelsen, valberedningen eller till revisor i foreningen.

20.5

Arenden vid drsstdmman

Vid irsstdmman skall foljande behandlas och protokollforas
'1..

2.

Faststdllande av rosddngd for motet (vem som hat rostrdtt)
Yal av ordforande och sekreterate f6r motet.

4.

Yal av protokolljusterare och rostrdknar
Friga om motet hat utlysts ph tdtt satt

5.

Faststillande av dagordning

6.

Stytelsens verksamhetsberdttelse for det senaste verksamhetsiret
Styrelsens forvaltningsberittelse (balans- och tesultatrakning) for det senaste

7.

tdkenskapsiret
8.

Revisoretnas berdttelse over styrelsens foraltrring under det senaste verksamhets-

9.

Friga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser

/rikenskapsiret
10. Faststdllande av medlemsavgifter
11. Faststillande av vetksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande
verksamhets

-

12. Behandling

/rikenskap s iret

av stytelsens forslag (propositioner) och i

ritt tid inkomna

forslag

frin

medlemmarna (motionet)
1,3.

Yalav

a.
b.
c.
d.

foteningens ordforande for en tid av 1, hr
ovriga ledamoter i styrelsen for en tid av 1, hr

i styrelsen med for dem faststdlld tutordning for en tid av L hr
2 revisorer jd,rnte 2 suppleanter for en tid av ett hr. I detta val fhr inte styrelsens
1-3 suppleanter

ledamoter delta

e.

3 ledamoter i valberedningen

for en tid av ett hr, av vilka en skall utses tjll

sammankallande
5. Beslut i ftiga av store ekonomisk
eller annan avgomnde betydelse for foreningen eller medlemmarna fht tnte fattas om den
inte varit med i kallelsen till motet. Inget utover det som finns i kallelsen fir tas upp och

14. Eventuellt ovriga fuhgor som anmdlts under punkt

beslutas

21.5

pi

irsstdmman.

Extra foreningsstemma
Styrelsen kan kalla medlemmatna till extra foreningsstdmma. Styrelsen nr skyldig attkalTa tsll,
extra foreningsstimma ntat en revisor eller minst 1,0 oh del av foreningens rostbedttigade
medlemmar begdr det. Sidan framstillning skall goras skdftligen och innehilla skdlen for

begann.
Ndr styrelsen mottagit en begiran om extra foreningsstimma skall den inom 1,4 dagarutlysa
sidant mote att hillas inom tvi minadet fiin erhillen begaran.I{allelse med forslag till
foredragningslista for exfta foreningsstdmma skall tillstillas medlemmama senast sju dagar
fote motet pi det sltt styrelsen bestdmt. Vidare skall kallelsen med fo$laq till
foredragningslista pubJiceras anslis

pi

foreningens hemsida samt skickas per brev ell
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post till adress som medlemmen angivit. undeditet styrelsen att
utlysa eller kalla till extra foreningsstdmma far de som gjort
framstillrringen vidta htgdtder enligt foregiende stycke. vid extra
foreningsstdmma far etdast det som foranlett motet upptas till
behandling, Om tostrdtt pb, extta foreningsstimma och om
beslutsmissighet vid sidant mote gdller vad som szigs i 165 och 175.

VALBEREDNINGEN

22.9

Sammansdttning, Sligganden
Valbetedningen bestir av tre ledamoter,vatav en sammankaTTande,valda av irsstimman.
Valbetedningen salnmantrader nat ordforanden eller minst halva antiletledamoter si.
bestdmmet. Valberedningen skall senast 4 veckor fore irsstdmman drl7fthga dem vilkas
mandattid utgit vid motets slut, om de vill kandidera for ndsta mandattid. Senast 2 veckor
fote fusstdmman skall valberedningen meddela rostberdttigade medlemmar sitt forslag.

.

REVISORER

23.5

Revision
Revisorerna har tatt att fottlopande ta del av foreningens rikenskaper, irsstdmmans- och
styrelseprotokoll och ovnga handlingar. Revisorn skall inte ingi regelbundet pi styrelsemote.
Revisotetna skavara oberoende av dem som de har attgtanska. Foreningens rdkenskaper
skall vata revisoterna tillhanda senast en minad fore irsstimman. Revisorerna skall granska
stytelsens forvaltning och rdkenskaper fot det senaste verksamhets- och rikenskapsiret samt
till styrelsen oveddmna tevisionsberittelse senast 14 dagar fore irsstdmman.

STYRELSEN

24.5

Sammansdttning
Styrelsen bestit av otdforande samt 3-7 ovngaledamoter. Stytelsen bor besti av kvinnor och
mdn. Styrelsen utser inom sigvice otdforande, sekreterare, kassor och ovriga

befattningshavare som behovs. Vid forhinder for ledamot intrdder suppleant enligt av
itsstdmman faststdlld turordning. Ar.gu. ledamot f6re mandattidens utging intrdder suppleant
i dennes stille enJigt salnlna ordning fot tiden t.o.m. kommande irsstzimma. Sqrelsen fir utse
person till adjungerad ledamot. Sidan ledamot har inte rostrdt! men kan efter beslut av
stytelsen ges ytftande- och fotslagstdtt. Adjungerad fhr utses till befattrring inom styrelsen.

25,S

Styrelsens Sligganden

Nir itsstdmman

inte ar samlad

ir

styrelsen foreningens beslutande organ och ansvatat

foreningens angeldgenheter.
Stytelsen skall - inom ramen fot dessa stadgar - svata for foreningens verksamhet enligt
faststdllda planer samt tjllvarata medlemmarnas mtres sen.

Det iligger styrelsen sirskilt att tillse att
o foteningen foljer gdllande lagar och bindande regler iakttas
o verkstdlla av irsstimman fattade beslut
o planeta,leda och fordela atbetet inom foreningen
. ansvata for och fiSrvalta foreningens medel
o tillstzilla revisorerna rdkenskaper mm enligt 23 g

o

forbereda itsstdmman

for
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Kallelse,beslutsmdssighetochomrostning
Styrelsen sammantrdder efter kallelse av ordforanden, eller di minst
halva antalet ledamoter har begirt det.
Styrelsen fu beslutsmdssig ndr samtliga ledamciter kallats och

di

minst halva antaletledamoter ar nawarande.

F6r allz beslut krdvs att rninst hdlften av styrelsens samtliga
ledamoter dr ense om beslutet. vid lika rostetal hat ordforanden
utslagsrost. Rostning filt inte ske genom ombud.

I bridskande

falT

ffu ordforanden besluta att arende skall avgoras genom skriftlig omrostning

eller vid telefons amm anttade.

Om sdtskilt protokoll inte upprittas skall sidant beslut anm,ilas vid det nl.rnast direfter
folj ande sammantrddet.

Vid sammanttdde skall ptotokoll fotas. Ptotokoll skall justeras av motesordforanden och av
en sirskilt utsedd protokolljustetare. Awikande mening skall antecknas till protokollet

27.5

Overl6telseavbeslutanderdtten
Stytelsen fhr oveiita sin beslutanderdtt i enskilda irenden eller i vissa grupper av irenden
sektion, kommitt6 eller annat otgan ellet till enskild medlem eller anstdlld. Den som fattat
beslut med stod av bemyndigande skall fortlopande wdertaya styrelsen hri.tom

Stadgarna faststdlldes forsta gAngen i maj 2006
Stadgarna reviderades den 11 mai 2019
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