
Stadgar för Föreningen Vatten 
tidigare Föreningen för Vattenhygien, FVH 
Antagna vid föreningens sammanträde den 24 maj 1944 
Reviderade den  
18 mars 1957 
22 mars 1966 
16 mars 1972 
31 mars 1981 
15 mars 1988 
16 mars 1994 
12 mars 2003 
§1  Namn 
Föreningens namn är Föreningen Vatten 
på engelska: The Swedish Association for Water 
§2  Ändamål 
Föreningen skall verka för god vård av och rätt hushållning med vattentillgångarna och en 
god vattenmiljö 
§3  Säte 
Styrelsen beslutar om var i Sverige föreningen skall ha sitt säte 
§4  Verksamhet 
Föreningen är ideell och opolitisk och verkar främst genom att  
- arrangera möten med föredrag, diskussioner, utställningar och studiebesök 
- följa och i förekommande fall agera i utbildnings- och kompetensfrågor 
- samarbeta och utbyta erfarenheter med andra föreningar med liknande ändamål såväl 
nationellt som internationellt 
-utge tidskriften VATTEN Tidskrift för vattenvård 
§5  Verksamhetsår 
Verksamhetsåret är lika med kalenderåret 
§6  Medlemmar 
Föreningen vattens medlemmar utgörs av  
- Personliga medlemmar 
- Stödjande medlemmar 
dvs statliga verk och myndigheter, kommunala förvaltningar, institutioner, föreningar, 
organisationer, företag, industrier och motsvarande som önskar stödja föreningens verksamhet 
- Hedersmedlemmar 
dvs personer som utmärkt sig genom synnerligen framstående insatser inom 
vattenvårdsområdet eller på annat förtjänstfullt sätt främjat föreningens verksamhet. 
Hedersmedlem är, om inte annat stadgas, att anse som personlig medlem, 
personliga och stödjande medlemmar inväljs efter beslut av styrelsen. 
Hedersmedlem utses av årsmötet efter enhälligt förslag av styrelsen. 
§7  Medlemsavgift 
Personliga och stödjande medlemmar erlägger årsavgift vars storlek för nästkommande år 
fastställs vid ett föreningsmöte. 
Hedersmedlem erlägger ej avgift 
Erläggs inte fastställd avgift för juni månad upphör förmånerna som medlem. Har 
medlemsavgiften inte erlagts före årets utgång anses utträde ur föreningen ha skett. 



§8 Styrelse 
Föreningen angelägenheter handläggs av en styrelse, som består av  
- ordförande 
- vice ordförande 
- sekreterare 
- skattmästare 
- redaktör 
- ytterligare 2-5 ledamöter 
Styrelseledamot skall vara personlig medlem och utses för tiden till nästa årsmöte 
Styrelsen skall utses med hänsyn till såväl regionala intressen som fackintressen. 
Ordförande kvarstår i sin funktion högst sex år i följd. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när anledning härför föreligger. 
För beslutsmässighet fordras att hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. 
§9  Revisor 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret skall granskas av 
två revisorer, valda för tiden till nästa årsmöte. 
§10  Valnämnd 
Valnämnden består av ordförande, två ledamöter och en suppleant och väljs bland de 
personliga medlemmar för tiden till nästa årsmöte. 
Det åligger valnämnden att förbereda och föreslå val av styrelseledamöter, revisorer och 
revisorsuppleant. 
Sammankallande i valnämnden är dess ordförande. 
§11  Föreningsmöte 
Föreningsmöte anordnas när styrelsen så finner lämpligt. 
Normalt hålls fyra ordinarie möten varav det första är ett årsmöte förlagt till Stockholm. 
Av övriga möten skall minst ett hållas utanför Stockholmsregionen. 
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen när särskild anledning föreligger eller om minst 50 
personliga medlemmar så begär. 
§12  Möteskallelse 
Kallelse till föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar i förväg. 
Till föreningsmöten kan även icke-medlemmar inbjudas. 
§13  Årsmöte 
Dagordning skall bifogas kallelse till årsmöte. 
Dagordningen skall omfatta 
- fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
- fastställande av dagordning 
- val av mötesordförande 
- val av mötessekreterare 
- val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
- föredragning av styrelse- och revisionsberättelse 
- fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
- val av styrelse 
- val av valnämnd 
- övriga frågor 
§14  Rösträtt 
Endast närvarande personliga medlemmar äger rätt att delta i föreningens beslut varvid varje 
medlem har en röst. Vid alla val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande 



utslagsröst 
Val och omröstningar sker öppet såvida inte sluten votering begärs av närvarande personlig 
medlem. 
§15  Regionkommittéer mm 
För att effektivisera den riksomfattande verksamheten kan styrelsen utse regionkommitté för 
geografiskt område. 
För att effektivisera den ämnesinriktade verksamheten kan styrelsen utse sektion för ett visst 
fackområde. 
Regionkommitté och sektion skall bestå av personliga medlemmar varav minst en skall vara 
styrelsemedlem. 
På regionkommittés förslag kan styrelsen utlysa extra föreningsmöte inom region. På sektions 
förslag kan styrelsen utlysa extra föreningsmöte. 
§16  Ändring av stadgarna 
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. 
Denna framlägger förslaget jämte eget yttrande vid ett föreningsmöte. I kallelse till mötet 
skall framgå att förslag till stadgeändring kommer att behandlas. 
För stadgeändring krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten 
varav ett skall vara årsmöte. 
§17  Upplösning av föreningen 
För beslut om föreningens upplösning fordras att förslag härom biträds av minst 3/4 av de 
röstande vid två föreningssammanträden, varav det sista skall vara årsmöte. 
Med beslut skall följa en plan för avvecklingen och disponeringen av föreningens tillgångar. 
Underlag till planen skall lämnas av styrelsen. 
 


