Förslag till stadgar Råcksta å vattenråd
Råckstaåns åtgärdsområde är beläget i Södermanlands län och omfattar delar
av Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner. Råcksta å är ett
bivattensystem till Mälaren som har sin början i Flättsjön och mynnar ut i
Gripsholmsviken i Mariefred.
Åtgärdsområdet består av 36 sjöar och 14 vattendrag som kantas av mindre
bebyggelsegrupperingar samt några av landets äldsta bruksorter. Bruket av
vatten som resurs har starkt bidragit till områdets utformning och till dess
stora kulturhistoriska värden. Stålbruken har varit särskilt beroende av
tillgången till vatten som energikälla men vattnet i området har också använts
av skogsbruket för bland annat flottning av timmer.
Råcksta å är också mycket rikt på naturvärden och kan erbjuda områden av
riksintresse både vad gäller naturvård och friluftsliv. Här finns allt från
populära kanotleder till Natura 2000 områden med en unik flora och fauna.
Vi har historiskt haft god tillgång till rent vatten som vi fritt har kunnat bruka.
De senaste årens vattenbrist har dock utmanat vårt sätt att se på vattnet som
oändlig resurs. Tillsammans med det faktum att hälften av landets sjöar inte
klarar kraven för god vattenstatus har det medfört att vi måste vidta åtgärder
för att säkerställa att det även i framtiden ska finnas tillräcklig tillgång till
vatten av god kvalitet.
Vattenrådet som samverkansform utgår från det lokala perspektivet och bidrar
till att överbrygga förvaltningsgränser. Detta möjliggör ett helhetsperspektiv
som är avgörande för att åstadkomma förändring i arbetet med hur vi i Sverige
förvaltar våra vatten.
Ändamål
Vara en förening för vattenrelaterade frågor inom Råcksta å åtgärdsområde med
mål att:
- Verka för ett hållbart nyttjande av Råcksta å åtgärdsområde
- Bidra till ökad förståelse för och ökad kunskap om Råckstaån och dess
åtgärdsområde
- Vara ett forum för ökad samverkan
- Verka för samordnad recipientkontroll
- Verka för att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och
kemisk status nås
- Medverka i planerings- och samrådsprocesser som rör Råcksta å
åtgärdsområde

Medlemskap
Den som har intresse av vattenfrågor i Råcksta å åtgärdsområde ges möjligheten
att bli medlem. Ansökan om medlemskap ställs till vattenrådets styrelse som
beslutar om inträde.
Medlemsavgiften fastslås av årsstämman.
En medlem är skyldig att betala medlemsavgift.
Rösträtt
Varje medlem har en röst. För att ha rösträtt krävs att medlemsavgiften har
erlagts.
Organisation
Vattenrådet är en ideell förening och består av årsstämma, styrelse och
valberedning. Vid behov kan geografiskt eller tematiskt avgränsade
arbetsgrupper utses.
Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Styrelsen kallar till
årsstämman. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före
mötet. Föredragningslista och övriga dokument ska biläggas kallelsen.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt
tillika vara rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd vid stämman.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av
årets resultat.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av inkomna motioner och skrivelser.
11. Fastställande av eventuella arvoden och resersättningar.
12. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande
föreningsstämma och, vid behov, långtidsprogram.
13. Val av antal ledamöter.
14. Val av ordförande för ett år.
15. Val av kassör.
16. Val av ordinarie ledamöter och ersättare.
17. Val av revisorer och ersättare för dessa för ett år.

18. Val av valberedning, jämte en sammankallande.
19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
20. Fastställande av budget för nästkommande år.
21. Övriga ärenden.
Extra stämma ska hållas efter beslut av styrelsen eller efter framställning från
revisorerna eller minst en femtedel av antalet medlemmar. Beslut fattas med
enkel majoritet.
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av 5-9 ordinarie ledamöter och 4-9 ersättare. Styrelsen bör ha
en för vattenrådet representativ fördelning mellan areella näringar, kommuner,
ideella föreningar och övrigt näringsliv.
Styrelsens ledamöter väljs på två år. Hälften väljs vartannat år.
Ordförande väljs på ett år.
Styrelsen konstituerar sig själv.
Ersättare har närvarorätt.
Styrelsen kan adjungera expert eller nyckelperson.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Datum bestäms vid
konstituerande möte och kallelse ska ske minst tio dagar före sammanträde.
Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande.
Råcksta å vattenråd bör sträva efter en jämn ålders- och könsfördelning samt
beakta en mångfald vad gäller etnisk bakgrund.
Firmateckning
Styrelsen utser rådets firmatecknare.
Revisorer
Styrelsens förvaltning och rådets räkenskaper granskas av två revisorer, som
jämte två ersättare utses på ordinarie årsstämma. Revisorerna ska avge sin
berättelse, vari ansvarsfrihet ska till- och eller avstyrkas, senast fyra veckor före
ordinarie årsstämma. Revisorerna väljs på ett år.

Valberedning
Valberedningen väljs på årsstämma och ska bestå av tre representanter, en från
kommunerna, en från de areella näringarna och en från övriga medlemmar. En
representant i valberedningen ska vara sammankallande. Valberedningen väljs på
ett år.
Motioner
Medlem kan få ärende eller motion behandlat på ordinarie årsstämma. Även
intressenter som inte är medlemmar har rätt att lägga förslag till ordinarie
årsstämma. Skriftligt förslag ska med motivering ha inkommit till styrelsen
senast åtta veckor före ordinarie årsstämma.
Stadgeändring
Beslut om stadgeändring ska fattas på två stämmor. På årsstämma ska minst två
tredjedelar av de röstande bifalla stadgeändringen och på efterföljande
extrastämma ska förslaget bifallas med enkel majoritet. Stadgeändringsförslaget
ska bifogas kallelse till stämma. Till extrastämma ska kallelse ske tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämmodag.
Upplösning
Beslut om Vattenrådets upphörande ska fattas på två stämmor. På årsstämma ska
minst två tredjedelar av de röstande bifalla förslaget och på efterföljande
extrastämma ska förslaget bifallas med enkel majoritet.
Till extrastämma ska kallelse ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före
stämmodag.
Vid upplösning ska eventuellt överskott gå till ideell verksamhet av liknande art.

