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Stadgar för Norsälvens vattenråd 

§ 1 SYFTE OCH VERKSAMHET 

1.1 SYFTE 

Norsälvens vattenråd utgör ett organ för samverkan och delaktighet inom 

vattenförvaltningen. En grundförutsättning för rådets funktion är att rådet kan 

representera de huvudsakliga intressenterna kopplade till vattenförvaltningen inom 

avrinningsområdet. 

Syftet med verksamheten är att bidra till en hållbar vattenförvaltning inom Norsälvens 

avrinningsområde, genom att: 

1. utgöra ett forum för demokrati, genom att de som berörs av den formella 

vattenförvaltningen1 genom rådet kan få större möjlighet att förstå och påverka 

de frågor som de berörs av. 

2. utgöra en organisation för lärande och kunskapsspridning, både med avseende 

på olika perspektiv och värderingar och med avseende på mer ”objektiv” kunskap, 

exempelvis om naturmiljön eller förutsättningar inom en viss verksamhet. 

Lärande och kunskapsspridning sker dels internt - mellan rådets medlemmar, dels 

utåtriktat - från rådet till myndigheter och andra intressenter inklusive allmänhet, dels 

inåtriktat - från myndigheter och andra samhällsaktörer till rådet. 

 

1.2 VERKSAMHET 

Vattenrådet ska utveckla sin verksamhet så att syftet med rådet uppnås. Uppgifterna 

består huvudsakligen i: 

1. att vara en samrådspart för Vattenmyndigheten och andra myndigheter. 

2. att fungera som en länk mellan vattenmyndigheten och intressenter och 

allmänhet genom att exempelvis uppmuntra aktiv medverkan, sprida information 

och samla in lokal kunskap. 

3. att driva eller medverka i projekt som gynnar rådets syfte.  

När rådets insatser behöver prioriteras gäller att strategiska frågor ska prioriteras före 

genomförandefrågor. Denna prioriteringsgrund tjänar till en mer effektiv användning av 

rådets funktion som brett samverkansorgan2. 

 

1 Med den formella vattenförvaltningen menas det förvaltningssystem som byggts upp till följd av införandet av EU:s 
vattendirektiv och som Vattenmyndigheten och länsstyrelserna arbetar med. 
2 Uppgifter som lika väl eller bättre kan hanteras av en eller några parter som tillhör rådet bör hanteras utanför rådets 
verksamhet. 



VERKSAMHETSPLAN 

Vattenrådet fastställer på styrelsens förslag långsiktiga handlingsprogram med 

formulerad målsättning samt årliga handlingsprogram med arbetsbeskrivning och 

budget. 

 

§ 2 ORGANISATION 

Vattenrådet utgör en ideell förening. Föreningen består av medlemmar som företräds av 

en styrelse. 

2.1 MEDLEMMAR 

REPRESENTATION 

För att uppfylla funktionen som brett samverkansorgan måste vattenrådet kunna 

representera de huvudsakliga intressenterna för vattenförvaltningen i avrinningsområdet. 

Följande intressenter bör kunna representeras: 

 Kommunerna i avrinningsområdet (Kil, Sunne, Karlstad och Torsby) 

 Miljö- och naturvårdsorganisationer (inklusive fiskevård) 

 Jordbruk 

 Skogsbruk 

 Vattenkraft 

 Industri och ev. övrigt näringsliv 

 

Rådet kan under perioder vara verksamt även om inte samtliga ovanstående intressenter 

finns representerade. Att rådet saknar representant från en huvudsaklig intressent ska 

särskilt kommenteras i rådets protokoll och uttalanden, exempelvis i samrådsyttrande. 

Vilka intressenter som finns representerade i rådet ska även framgå. 

Två andra viktiga medlemsgrupper är enskilda berörda och intresserad allmänhet. Rådet 

ska uppmuntra medlemmar från dessa grupper, exempelvis genom öppna inbjudningar 

till möten via press och hemsidor. 

 

 

 

 



BESLUT I MEDLEMSKRETSEN 

Medlemmarna beslutar om valberedning, styrelse, ordförande, stadgar, handlingsplaner 

och s.k. särskilt viktiga frågor3 vid årsmöten och ev. extra föreningsmöten. Medlemmarna 

beslutar ytterst genom omröstning (enkel majoritet) där varje medlem har en röst. 

Tillsammans med yttranden till Vattenmyndigheten ska en särskild redogörelse av rådets 

samlade ståndpunkter göras. En sådan redogörelse kan exempelvis utgöras av en 

beskrivning av hur olika intressegrupper röstat eller en skriftlig redogörelse av de 

argument och ståndpunkter förts fram i samband med beslutet. Styrelsen ansvarar för att 

redogörelsen görs så att inte bara majoritetens syn framkommer av yttrandet. 

Före omröstning i särskilt viktiga frågor ska gruppdiskussioner med blandade grupper 

genomföras. Med blandad grupp menas att de flesta av huvudaktörerna ovan finns 

representerade i varje grupp. Styrelsen avgör inför vilka omröstningar gruppdiskussioner 

ska genomföras. 

 

INTRÄDE 

Till medlem antas den enskilde eller den organisation som ansöker om medlemskap 

skriftligen och vill arbeta för rådets syfte och följa rådets stadgar och beslut. Om rådet 

beslutar om medlemsavgift måste medlem betala medlemsavgift. 

 

UTTRÄDE 

Önskar medlem i rådet utträde ska anmälan om detta göras skriftligt. 

 

UTESLUTNING AV MEDLEM 

Medlem som motverkar vattenrådets syfte kan av årsmötet uteslutas. Beslut om 

uteslutning ska fattas med minst 2/3 majoritet bland de röstberättigade medlemmarna, 

oräknat den medlem som ärendet gäller.  

 

2.2 STYRELSE 

Styrelsen är vattenrådets verkställande och förvaltade organ och ansvarar för rådets 

löpande verksamhet. Styrelsen förbereder beslut inför medlemsmöten och beslutar själv i 

alla frågor som inte beslutas av medlemmarna (se 2.1 Beslut i medlemskretsen). Styrelsen 

kan på eget eller medlemmars initiativ utse arbetsgrupper bland medlemmarna, med 

ansvar för specifika frågor. 

 

3 En särskilt viktig fråga är en fråga som i hög grad berör alla medlemmar i rådet. Exempel på särskilt viktiga frågor är 
yttranden till Vattenmyndigheten om normer, åtgärdsprogram etc. och former för internt beslutsfattande. Styrelsen 
beslutar om vilka andra frågor som ska anses vara särskilt viktiga. 



SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen ska representera de huvudsakliga intressenterna i avrinningsområdet. Styrelsen 

ska eftersträva att ha minst 9 ledamöter (en från varje kommun i området och en från 

varje övrig intressent i listan under Representation). Varje ledamot har rätt att själv utse 

en ersättare som har närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt. Länsstyrelsen och 

Vattenmyndigheten är adjungerande i styrelsen, dvs. man har närvarorätt och 

yttranderätt på styrelsens möten. 

 

BESLUT I STYRELSEN 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen är beslutför då minst hälften av alla ledamöter är närvarande. 

 

VAL AV STYRELSE 

Styrelsen väljs för fyra år. Mandatperioden för hälften av styrelsemedlemmarna inklusive 

ordföranden sammanfaller med de kommunala nämndernas ordinarie mandatperiod. 

Hälften av styrelsemedlemmarna väljs vartannat år. Styrelsen utser själv sekreterare och 

kassör. Skulle styrelseledamot frånträda uppdraget före mandatperiodens slut görs 

fyllnadsval. 

Valberedningen består av tre personer. Valberedningen väljs vid årsmötet före årsmötet 

då ny styrelse ska väljas. Valberedningens förslag bifogas kallelsen till årsmötet. 

 

§ 3 MÖTEN 

Vattenrådet håller årsmöte varje år före maj månads utgång. Extra föreningsmöten hålls 

då styrelsen så beslutar, eller då minst en femtedel av medlemmarna föreslår detta. 

Inbjudan till årsmötet eller extra föreningsmöte görs dels till medlemmarna direkt och 

lämpliga kanaler som når allmänheten. Inbjudan görs minst tre veckor före mötet. Via 

inbjudan görs den information tillgänglig som krävs för ett informerat deltagande på 

mötet. 

Rådets medlemsmöten är öppna, dvs. alla som anmäler sig har rätt att närvara och yttra 

sig. 

Styrelsen och arbetsgrupper sammanträder vid behov. 

 

 

 



3.1 ÅRSMÖTE 

Följande ärenden ska alltid behandlas: 

1. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 

2. Val av revisor 

3. Redogörelse av verksamhetsberättelse 

4. Ekonomisk berättelse och bokslut (kassören) 

5. Revisionsberättelse (revisorn) 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive redogörelse för finansiering 

8. Beslut om ev. medlemsavgift. 

9. Ev. val av styrelse (ledamöter, ordförande) eller val av valberedning 

10. Inkomna förslag 

11. Övriga frågor 

 

§ 4 FÖRSLAG  

Rådets medlemmar eller andra intressenter kan inkomma med förslag som behandlas av 

styrelsen. Förslag som styrelsen anser vara s.k. särskilt viktiga frågor beslutas av 

medlemmarna vid nästkommande årsmöte. Om förslaget är brådskande kan förslaget 

kompletteras med förslag om extra föreningsmöte. Om förslaget inte är en s.k. särskilt 

viktig fråga kan styrelsen besluta i frågan själv. 

 

§ 5 ÄNDRING AV STADGAR 

Ändring av stadgar föreslås av medlem och behandlas som andra förslag. Om förslaget till 

ändring är betydande (avgörs av styrelsen) ska beslutet om ändring ses som en s.k. 

särskilt viktig fråga. Beslut om ändring fattas då genom beslut på två på varandra följande 

föreningsmöten varav det ena ett årsmöte. 

 

§ 6 UPPLÖSNING 

Medlem i föreningen kan lämna förslag om vattenrådets upplösning. Beslut om 

upplösning fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav det sista ett årsmöte, 

och med två tredjedelars majoritet. 

Vid upplösning av Vattenrådet skall tillgångarna i form av medlemsavgifter fördelas 

mellan medlemmarna. Eventuella kvarvarande verksamhetsbidrag återbetalas till 

bidragsgivaren. 

 



§ 7 FINANSIERING 

Rådet finansieras via driftstöd från Vattenmyndigheten och genom medel för olika typer 

av projekt. Rådet kan ansöka om medel från exempelvis vattenmyndigheten, 

Länsstyrelsen, EU, andra myndigheter och forskningsfinansiärer.  

Rådet får besluta om medlemsavgift. Beslut om avgift fattas av medlemmarna på 

årsmötet. 

 

§ 8 REVISOR 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två 

revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. 

Underlag för revision ska vara revisorn tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. 

 

§ 9 RÄKENSKAPSÅR 

Kalenderår utgör räkenskapsår för föreningen. 

 

§ 10 SÄTE 

Vattenrådets styrelse har sitt säte i Kil. 


