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Stadgar för Lygnerns vattenvårdsförbund
godkända av Borås sammanläggningsdelegerade 1973-09-06,
antagna av förbundet 1973-11-19 och 1992-02-18 § 357

§ 1 Målsättning
Målsättningen med vattenvården inom Rolfsåns vattensystem är att vattenkvaliteten skall vara sådan
att de riksintressanta värden och de särskilt skyddsvärda kvaliteter i övrigt som finns i systemet
säkerställs och bevaras.

§ 2 Uppgifter
Förbundet har till uppgift att fortlöpande kontrollera vattenbeskaffenheten inom Rolfsåns avrinningsområde och vid behov lämna förslag till vattenvårdande åtgärder.
I anslutning härtill åligger det förbundet bl a:
att

följa förändringarna av vattenbeskaffenheten inom Rolfsåns avrinningsområde och härför
samordna och sammanställa de undersökningar angående vattenbeskaffenheten, vilka utförts
eller kommer att utföras, samt stimulera till ytterligare önskvärda sådana, att uppmärksamma
och följa orsakerna till påverkan av vattenbeskaffenheten genom att stimulera till inventering
av föroreningskällor av olika slag från samhällen, industrier m m och sammanställa resultaten
härav,

att

ge råd och anvisningar för minskande av föroreningar och föroreningsrisker och därmed verka
för vattenvårdande åtgärder,

att

i förekommande fall avge remissyttrande,

att

informera om och skriftligt redovisa sin verksamhet.

§ 3 Medlemmar
I förbundet ingår kommuner, företag och andra som har ett direkt intresse av vattensystemet.
Aktuella medlemmar framgår av bilaga.

§ 4 Observatörer
Berörda länsstyrelser ingår i förbundet som observatörer. Sammanslutningar eller organisationer,
som är intresserade av vattensystemet, kan efter beslut av styrelsen utse en observatör. Samtliga ska
ha yttranderätt vid förbundets möten.
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§ 5 Styrelse
Förbundets verksamhet handhaves av en styrelse, bestående av ordinarie ledamöter jämte lika många
suppleanter. Varje i förbundet ingående kommun äger rätt att utse en ledamot och en suppleant dock
att Kungsbacka kommun äger utse två (2) ledamöter och två (2) suppleanter. Övriga medlemmar äger
vardera rätt att utse en ledamot och en suppleant.
Styrelsen väljes för en period av tre år och mandattiden skall sammanfalla med fullmäktigeförsamlingarnas mandattider.
Medlemmarna delas in i tre kategorier med olika röstetal enligt:
I. Kommuner inom avrinningsområdet. Röstetal per representant: 3
II. Kommuner utanför avrinningsområdet och större industrier. Röstetal per representant: 2
III. Mindre industrier, kraftbolag m fl. Röstetal per representant: 1

§ 6 Medlemsavgifter
Varje i förbundet ingående medlem ska till kostnaden för förbundets löpande verksamhet årligen
erlägga medlemsavgift. Medlemsavgiften kan vara differentierad. Det åligger styrelsen att vid sitt
ordinarie sammanträde fastställa medlemsavgift för nästkommande år.
När styrelsen bedömer det erforderligt låta utföra särskilda utredningar eller undersökningar skall
styrelsen hos de i förbundet ingående myndigheterna göra framställning om anslag och framlägga
förslag till kostnadsfördelning.
Styrelsen äger inom ramen för erhållna medlemsavgifter och särskilda anslag anlita specialister för
uppdrag och utredningar, som den bedömer erforderliga för förbundets arbete.

§ 7 Sammanträden
Styrelsen håller ett ordinarie sammanträde årligen (årsmöte) före den 1 juni. Extra sammanträden ska
hållas, då ordföranden eller annan ledamot i styrelsen så begär.

§ 8 Kallelse
Kallelse till sammanträde skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma (dagordning),
samt sändas med allmänna posten senast två veckor före sammanträdet.

§ 9 Arbetsutskott (presidium)
Styrelsen utser ordförande, vice ordförande och sekreterare, vilka tillika utgör arbetsutskott eller
presidium. Sekreteraren behöver ej vara ledamot eller suppleant.

§ 10 Ekonomisk förvaltning
Förbundets ekonomiska förvaltning handhaves av Kungsbacka kommun. Utbetalningar ska godkännas av ordföranden eller vice ordföranden.

Stadgar för Lygnerns vattenvårdsförbund

005:3

§ 11 Revision
Revision av förbundets räkenskaper ombesörjes av Kungsbacka kommuns siffergranskare och
revisorer.

§ 12 Röstningsförfarande
Styrelsen är beslutför då minst _ av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.

§ 13 Stadgeändring och upplösning
För eventuella ändringar av dessa stadgar eller upplösning av förbundet ska godkännande inhämtas
av medlemmarna. Därvid skall röstning ske enligt § 12.

§ 14 Utträde
Önskar medlem utträda ur förbundet, skall anmälan härom skriftligen ske till styrelsen senast 12
månader före datum för utträde. Utträde kan endast ske vid utgång av valperiod.

§ 15 Fördelning av tillgångar
Vid upplösning av förbundet skall tillgångarna fördelas i proportion till satsade medel.

Bilaga till stadgar
Medlemmar i Lygnerns vattenvårdsförbund
Borås kommun
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Marks kommun
Varbergs kommun
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