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1 Motiv för förbundsbildning 
 

De som bor och verkar vid en sjö eller längs ett vattendrag har ett gemensamt intresse av att 
kunna följa och påverka vattnets kvalitet. Anspråken på vattnet är många och i vissa fall 
motstridiga, vilket ställer höga krav på samverkan.  
 
Miljöbalken förutsätter att den som driver en verksamhet som påverkar miljön ska känna till 
verksamhetens effekter på miljön, s.k. recipientkontroll. Det är kostnadseffektivt att samverka 
kring dessa undersökningar.  
 
Förutsättningarna till framgång genom samverkan inom ett avrinningsområde har ökat i och 
med tillkomsten av EU:s ramdirektiv för vatten och den nya svenska vattenförvaltningen. 
Vattenfrågorna har nu fått en ökad tyngd.  
 
Sverige är indelat i 5 vattendistrikt som vart och ett samordnas av en vattenmyndighet. 
Vattenmyndigheten ska ta fram förvaltningsplan och däri ingående åtgärdsprogram. 
Förvaltningsplanen ska bl.a. redovisa de förhållanden och de normer som ska gälla inom 
vattendistriktet. Åtgärdsprogrammen ska ange de åtgärder som behövs för att uppnå eller för 
att bevara en viss norm. Miljömålen ska följas upp genom miljöövervakning.  
 
Vattenmyndighetens arbete ska ske i samverkan med dem som berörs av förvaltningen av 
kvaliteten på vattenmiljön på ett sådant sätt att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande. 
 
Samverkan är en möjlighet för avrinningsområdets kommuner, länsstyrelserna, 
vattenmyndigheten och andra berörda att tillsammans verka för en bra vattenvård inom Norra 
Östersjöns vattendistrikt. En lämplig form eller utgångspunkt för samverkan är ett 
vattenvårdsförbund. De erfarenheter av andra vattenvårdsförbund som finns i distriktet är 
genomgående positiva. En förbundsbildning för Trosaån kommer bl.a. att resultera i att 
samverkan och delaktighet kring nämnda vattenvårdsfrågor underlättas och breddas. 
 
Förbundets syfte 
 
! Bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för 

vattenförhållandena inom Trosaåns avrinningsområde, så att möjligheterna att följa upp 
miljömål och initiera miljöförbättrande åtgärder förbättras. 

 
! Verka för att kvalitén bibehålls och förstärks inom Trosaåns avrinningsområde. 
 
! Möjliggöra ökad aktivitet, effektivitet och kvalitet i recipientkontroll och 

miljöövervakning genom samverkan och nyttjande av gemensamma resurser. 
 

2 Verksamhet 
 
Förbundets verksamhet föreslås omfatta följande uppgifter utifrån de skäl som anges: 
 
 
 



 3

Samordnad recipientkontroll 
Företag och andra som bedriver en verksamhet som medför utsläpp kan enligt miljöbalken 
föreläggas att undersöka effekterna på miljön av utsläppen, s.k. recipientkontroll. Genom att 
gå ihop i ett förbund kan man få ett genomtänkt samordnat recipientkontrollprogram inom 
avrinningsområdet. Härigenom kan man också göra en samlad upphandling och utvärdering 
av undersökningarna. Det blir på så sätt både bättre och billigare att samordna 
undersökningarna än om varje verksamhetsutövare ska göra egna undersökningar. 
 
Trosa, Gnesta och Södertälje kommuner har under en följd av år utfört och bekostat 
recipientkontroll/ miljöövervakning i vattensystemet. För närvarande görs undersökningar i 
fem sjöar och 11 rinnstationer. Sjöarna provtas två ggr/ år och rinnstationerna sex ggr/ år. 
Proverna analyseras med avseende på fysikalisk-kemiska parametrar. Vattenföringsuppgifter 
tas fram för fyra stationer. 
 
Det finns skäl att se över de nuvarande provtagningsprogrammen och anpassa dem till dagens 
krav på att även undersöka biologiska förhållanden för att få en bättre bild av utsläppens 
effekter på miljön. Det skulle dessutom vara angeläget att få en samlad redovisning och 
utvärdering av undersökningarna. Ett vattenvårdsförbund för Trosaån skulle underlätta en 
sådan utveckling. 
 
Vattenförvaltning/ samverkansorgan  
EU:s ramdirektiv för vatten och den nya svenska vattenförvaltningen innebär att 
samverkansorgan behöver bildas på lokal nivå (se punkt 1).  
 
Naturvårdsverket har gett ut en Handbok (2006:1), Samverkan om vattenförvaltning- 
information, kommunikation och samråd. Handboken är en tillämpning av 2 kap. 4 §, 
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  
 
Samverkan är både ett mål i sig och viktig för informationsinhämtning och kommunikation 
och därmed ett medel för att uppnå angivna miljömål och miljökvalitetsnormer. 
 
Myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, enskilda och organisationer t.ex. 
vattenvårdsförbund förutsätts ingå i samverkansorganen. Eftersom vattenvårdsförbunden 
består av representanter för övriga nämnda aktörer så framstår det som naturligt att låta 
vattenvårdsförbunden vara ett sådant samverkansorgan. Vattenvårdsförbundet blir en 
dialogpart till vattenmyndigheten/ länsstyrelsen. 
 
Miljöövervakning 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska de miljömål som vattenmyndigheten fastställt för olika 
avrinningsområden följas upp genom olika undersökningar av miljötillståndet, s.k. 
miljöövervakning. Det är angeläget att det tas ett samlat grepp över miljöövervakningen. 
Ekonomi, kvalitetssäkring, tillgänglighet och möjlighet till samlad utvärdering är några av 
skälen till detta. 
 
Ett samarbete mellan vattenmyndigheten, länsstyrelser, kommuner och andra som bedriver 
miljöövervakning är därför nödvändigt. Samarbetet skulle underlättas om miljöövervakningen 
på lokal nivå samordnas genom ett vattenvårdsförbund även för Trosaån.  
 
Vattenvårdsförbundet skulle få en viktig roll som dataleverantör till vattenmyndigheten och 
för det regionala och lokala miljömålsarbetet. I vilken utsträckning förbundet ska engagera sig 
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i miljöövervakning är en fråga som förbundet får ta ställning till efterhand. En avgörande 
fråga torde vara att vattenmyndigheten eller annan beställare finansierar uppdraget.  
 
Information 
Det är angeläget att alla intressenter i Trosaån ges möjlighet att påverka hur åns miljötillstånd 
bevakas. Det kan handla om frågor allt ifrån miljöinformation om ”hemmasjön” till sättet att 
redovisa och presentera miljödata från Trosaåns avrinningsområde.  
 
Det övergripande syftet med en förbundsbildning är att skapa förutsättningar för att värna om 
naturresursen Trosaån. Motiv för olika åtgärder liksom effekten av genomförda åtgärder 
bygger på kunskap om åns miljöutveckling. Det föreligger således en ömsesidighet mellan 
planering och utförande av åtgärder och den kunskap som övervakningen av Trosaån ger. 
 
Genom en förbundsbildning ökar möjligheterna till att få en samlad bild av miljötillståndet i 
Trosaån. Därigenom optimeras även möjligheterna att sammanställa, utvärdera och beskriva 
miljötillståndet på det sätt som verksamhetsutövare, kommuner och andra intressenter har 
mest nytta av. 
 
Förbundets verksamhet 
 
! Bedriva recipientkontroll och miljöövervakning inom Trosaåns avrinningsområde.  
 
! Redovisa resultaten av undersökningarna på sådant sätt, att de blir till nytta i 

medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, 
företag, myndigheter m fl samt att de blir tillgängliga för allmänheten. 

 
! Vara ett forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor/ Samverkansorgan enligt 

EU:s ramdirektiv för vatten. 
 

 
 

3 Avgränsning av avrinningsområdet mellan Trosaåns och 
Svärtaåns huvudavrinningsområden 

 
Trosaåns avrinningsområde, nr 63, framgår av bilaga 1 och bilaga 2. 
 
Det avrinningsområde som ligger mellan Trosaån och Svärtaån och som avvattnas direkt mot 
Östersjön, kustområde 63/64, bör delas upp mellan Trosaåns respektive Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund. Kustområdet redovisas i bilaga 3.  
 
Det finns inget självklart sätt att göra denna avgränsning på. En utgångspunkt kan vara att 
gränsen dras mellan de största sjöarnas avrinningsområden. Då uppstår två huvudalternativ. 
Antingen dras gränsen mellan Sibbofjärden och Trobbofjärden (alt.1) eller mellan Björken 
och Gisesjön (alt. 2). Gränsen för de båda alternativen dras i övrigt så att sammanhängande 
delavrinningsområden erhålls. Vid valet mellan huvudalternativen är det svårt att se andra 
avgörande faktorer än rent administrativa. Kommunerna bedöms vara de som är mest berörda 
av gränsdragningen genom t.ex. deras arbete med översiktsplanering och vattenplanering. 
Slutsatsen blir då att det huvudalternativ som ligger närmast kommungränsen mellan Trosa 
och Nyköping, d v s alt 2, förordas. Förslaget framgår av bilaga 3. 
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Kommungränsen går genom sjöarna Björken och Rundbosjön. Förslaget innebär att båda 
dessa sjöar tillförs Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Sjösystemet Övre-, Mellan- och 
Nedre Unnan tillhör Nyköpings kommun, men kommer med förslaget att tillhöra Trosaåns 
Vattenvårdsförbund eftersom de avvattnas mot Gisesjön. 
 

4 Medlemskrets 
 
En av medlemskategorierna i förbundet bör vara de som påverkar Trosaåns vattenkvalitet. En 
kort beskrivning av miljösituationen och vilka källor som står för påverkan på vattensystemet 
är då intressant. 
 
Trosaåns avrinningsområde består i huvudsak av jordbruksmark i de centrala delarna av åns 
dalgång. Skogsmark finns i de perifera delarna. Miljösituationen kan grovt indelas i 
försurningsrelaterade effekter i de högst belägna och perifera sjöarna i vattensystemet och 
övergödningsrelaterade effekter i de låglänta, centrala och jordbruksdominerade delarna. 
 
Källfördelningen av fosfor- och kvävetransporten visar att åkermarken står för ca 50 % av 
föroreningarna och skogsmarken för 16 %. För utsläppen av fosfor står glesbygdsboende för 
18 % och djurhållning för 6 %. För utsläppen av kväve står punktkällor för 16 %, nedfall 13 
% och glesbygdsboende för 6 %. (Källa: Miljöstrategi, rapport nr 1, 1995, länsstyrelsen i 
Södermanlands län). 
 
Till denna medlemskategori hör: 
 
! Verksamheter: avloppsreningsverk, industrier m.fl. 
! Areella näringar o dyl: jordbruk, skogsbruk, markavvattningsföretag, sjösänkningsföretag, 

dikningsföretag och regleringsföretag 
! Sektorsmyndigheter och sektorsorgan: Vägverket, Jordbruksverket, LRF, 

Jordägareförbundet, fiskeorganisationer m.fl. 
 
En annan medlemskategori är övriga intressenter i Trosaån. Dit kan räknas: 
 
! Kommuner: Trosa, Gnesta, Södertälje, Strängnäs och Nyköping 
! Landstingen i Stockholms och Södermanlands län. 
! Föreningar och andra sammanslutningar: fiskeklubbar, naturskyddsföreningar etc. 
 
Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län bör adjungeras till styrelsen på 
motsvarande sätt som för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Enligt den ansvarsfördelning 
som gjorts av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har länsstyrelsen i 
Södermanlands län ansvaret för vattenförvaltningsfrågorna även för den del av Stockholms 
län som omfattar Trosaån. Övriga vattenfrågor, som tillstånds- och tillsynsfrågor enligt 
miljöbalken, hanteras som tidigare av länsstyrelsen i respektive län. 
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5 Stadgar och styrelsesammansättning 
 
 
Utifrån ovan angiven verksamhet och medlemskrets har ett förslag till stadgar utarbetats. Som 
underlag har stadgarna från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund  (NVVF) och Svealands 
Kustvattenvårdsförbund (KVVF) använts i tillämpliga delar.  
 
NVVF har tagit in i stadgarna att styrelsen kan dela ut ett vattenvårdspris om den så finner 
lämpligt. Denna möjlighet har inte tagits med i föreliggande förslag. Frågan kan dock tas upp 
senare vid tillfälle av förbundet som uppmuntran för en god vattenvårdsinsats och som 
förebild och stimulans för andra att främja vattenvården. 
 
När det gäller styrelsens sammansättning har NVVF valt att inte låsa denna i stadgarna, 
medan KVVF stadgat vilka organ som ska finnas representerade i styrelsen samt hur många 
ledamöter dessa organ får ha. I förslaget för Trosaåns Vattenvårdsförbund görs ingen 
precisering om representationen i styrelsen i detta läge. Det går ju att komplettera stadgarna 
med detta om så önskas i ett senare skede. 
 
En tänkbar sammansättning av styrelsen kan vara 3 ledamöter för kommunerna, 1 ledamot för 
landstingen, 3 ledamöter för de kommunala och privata företagen, 1 ledamot för de ideella 
organisationerna och 1 ledamot för övriga medlemmar. Totalt 9 ledamöter. 
 
Som styrelsens säte har valts Gnesta i egenskap av initiativtagare till utredningen. Gnesta 
kommun är även den kommun som har störst areal inom Trosaåns avrinningsområde. 
 
Förslag till stadgar framgår av bilaga 4. 
 

6 Kostnadsfördelning 
 
Förbundets kostnader fördelas på dess medlemmar, dels genom en medlemsavgift, dels 
genom en serviceavgift. Föreningar och ideella organisationer undantas från avgifterna, men 
får då heller ingen rösträtt. Fördelningen av serviceavgiften bör göras efter så enkel formel 
som möjligt, förslagsvis genom att tilldela medlemmarna ett antal andelar med ett visst värde. 
Kostnadsfördelningen blir då enligt ekvationen: 
 
Kostnaden =  Summan av medlemsavgifter + summan av serviceavgifter, där  
summan av serviceavgifter = summan av antalet andelar x andelsvärdet.  
Medlemmarna betalar då efter hur många andelar man tilldelats multiplicerat med det 
framräknade andelsvärdet plus medlemsavgiften. 
 
Även fördelningen av antalet andelar bör göras efter någon enkel princip, förslagsvis så att: 
 
! Kommunerna tilldelas flest andelar 
! Trosa, Gnesta och Södertälje kommuner tilldelas lika många andelar 
! Strängnäs och Nyköpings kommuner tilldelas lika många andelar, men betydligt färre än 

övriga kommuner med tanke på att de har så liten andel i avrinningsområdet 
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! Båda landstingen tilldelas lika många andelar 
! Kommunala och privata verksamheter tilldelas andelar beroende på hur stor 

miljöpåverkan verksamheten har efter t.ex. utsläpp av fosfor och kväve, med en grov 
indelning i max. tre klasser 

! Jordbruk samt övriga areella verksamheter tilldelas 0 andelar 
! Föreningar och andra sammanslutningar tilldelas 0 andelar. 
 
För att kunna ge ett närmare förslag på kostnadsfördelning bör den totala kostnaden vara känd 
liksom totala antalet andelar. Detta har dock inte ingått i utredningsuppdraget. Utifrån 
ovanstående princip skulle en tänkbar kostnadsfördelning kunna vara: 
 
Alla medlemmar, förutom föreningar och ideella organisationer, betalar en medlemsavgift på 
förslagsvis 500 kr. Dessutom betalas en serviceavgift förslagsvis enligt följande fördelning: 
 
Trosa, Gnesta och Södertälje kommuner  10 andelar 
Strängnäs och Nyköpings kommuner  2 andelar 
Landsting    5 andelar 
 
Kommunala och privata verksamheter,   5, 20 eller 40 andelar 
exkl. areella näringar beroende på miljöpåverkan

  
Jordbruk och övriga areella verksamheter 0 andelar 
Föreningar och andra sammanslutningar  0 andelar 
 
Närmare förslag på indelning av verksamheterna i olika klasser samt budget bör tas fram av 
förbundets interimsstyrelse. Då kan bedömas om ovanstående kostnadsfördelning är rimlig 
eller om justeringar behöver göras.  
   

7 Verksamhetssamordning 
 
Det bedrivs idag många olika undersökningar i Trosaån liksom i övriga 
huvudavrinningsområden i landet. Det är angeläget att samordna undersökningarna så att man 
får ut mesta möjliga miljönytta på ett resurseffektivt sätt.  
 
För närvarande pågår följande undersökningar i Trosaåns avrinningsområde: 
 
! Nationell miljöövervakning 
! Regional miljöövervakning 
! Recipientkontroll, samordnad och annan 
! Viss lokal miljöövervakning, vanligen i kommunal regi 
! Anläggningskontroll 
 
Samordning behövs för hela kedjan av insatser i form av miljöundersökningar- 
sammanställning av data- utvärdering av undersökningarna- rapportering/ information om 
miljötillståndet. 
 
Det är vattenmyndigheten inom respektive vattendistrikt som med hjälp av länsstyrelserna är 
ansvarig för att verksamheten samordnas. Miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, 
förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram ska, enligt EU:s ramdirektiv för vatten, tas 
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fram i samverkan med dem som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön på ett 
sådant sätt att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande.  
 
Lokala aktörer och intressenter har allt att vinna dels på att resurserna används så optimalt 
som möjligt, dels på att aktivt medverka i arbetet med vattenförvaltningen. Genom att bilda 
Trosaåns Vattenvårdsförbund och att förbundet tar på sig rollen som samverkansorgan enligt 
vattendirektivet uppnås dessa syften. 
 
Formerna för samverkan får växa fram allt efter de behov som vattenmyndigheten respektive 
Vattenvårdsförbundet får underhand. Vattenvårdsförbundet ska givetvis ägna sig åt 
recipientkontroll och den verksamhet i övrigt som dess medlemmar beslutar om. Eventuella 
önskemål från Vattenmyndigheten om förbundets medverkan i t.ex. regional 
miljöövervakning får diskuteras utifrån sådana aspekter som finansiering, samordningsvinster 
etc.  
 

8 Samråd 
 
Samråd har skett med representanter för berörda kommuner samt länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
 

9 Bilagor 
 
1. Karta över Trosaåns avrinningsområde  
2. Karta över Trosaåns avrinningsområde, ytvatten 
3. Karta över Kustområde 63/64 med förslag till avgränsning 
4. Förslag till stadgar 
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                                                                                                                Bilaga 4

 
Stadgar för Trosaåns Vattenvårdsförbund 
Antagna den 
 
§1 Ändamål  
Trosåns Vattenvårdsförbund är en ideell förening mellan kommuner, statliga 
myndigheter, företag, organisationer och övriga vilka har intresse för samordnad 
recipientkontroll, miljöövervakning och annan vattenvård inom Trosaåns 
huvudavrinningsområde och angränsande kustområde, på grund av att de påverkar 
eller påverkas av vattenförhållandena inom berörda vattensystem.  
Förbundets verksamhetsområde omfattar Trosaåns huvudavrinningsområde samt den 
del av kustområdet mellan Svärtaåns och Trosaåns huvudavrinningsområden som 
framgår av bilaga. 
Förbundet skall verka för god vattenvård inom området och i samband därmed 
tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen för förbundets resurser vara dem 
behjälpliga i deras vattenvårdande verksamhet. 
För dessa ändamål skall förbundet bedriva följande verksamhet: 
 
1.1 Samordnad recipientkontroll, miljöövervakning och annan vattenvård  
! Fortlöpande följa vattnets beskaffenhet och dess förändringar inom 

avrinningsområdena, 
! Redovisa kontrollresultaten på sådant sätt att de blir till nytta i medlemmarnas 

löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag, 
myndigheter m. fl. 

! Fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor, 
! Samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för erfarenhetsutbyte

och effektivt resursutnyttjande 
! Tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om vattensystemet. 
 
1.2. Samverkansorgan 
Förbundet ska fungera som samverkansorgan enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
§ 2 Medlemskap 
2.1 Inträde i förbundet 
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till förbundets styrelse, som prövar ärendet. 
 
2.2 Medlems skyldigheter 
Medlem är skyldig att 
! Till förbundet erlägga de avgifter som årligen beslutas av förbundsmötet, 
! Utse kontaktperson i frågor rörande förbundets praktiska verksamhet. 
 
2.3 Medlems rättigheter 
Medlem äger rätt att varje år erhålla av förbundet utarbetade redogörelser över 
resultat av verksamheterna. Medlem skall i övrigt kontinuerligt hållas underrättad om 
sådana förhållanden inom avrinningsområdet och om förbundets verksamhet och 
angelägenheter, som kan vara av intresse och betydelse för denne. Om medlems 
förslagsrätt stadgas i § 4. 
2.4 Medlems utträde ur förbundet 
Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen anmäla det till styrelsen. 
Utträde äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast sex 
månader efter det att utträdesanmälan inkom till styrelsen. 
 
2.5 Medlems uteslutning ur förbundet 
Medlem som inte till alla delar uppfyller sina förpliktelser mot förbundet kan uteslutas 
av förbundsmötet. Minst två tredjedels majoritet krävs för att utesluta en medlem. 
Medlemskapet upphör vid tidpunkt som bestäms av förbundsmötet. 
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Medlem, som utträtt ur eller uteslutits ur förbundet, äger ej rätt till förbundets 
tillgångar.  
 
§ 3 Rösträtt  
Varje betalande medlem äger en röst. Beslut vid förbundsmöte fattas med enkel 
majoritet utom i fall som framgår av § 2, § 6 och § 7. Rösträtt förutsätter att 
debiterade och till betalning förfallna medlemsavgifter erlagts. Begärs omröstning ska 
den ske öppet.  Vid personval behöver inte omröstningen vara öppen. Vid lika röstetal
gäller ordförandens utslagsröst utom vid personval, där lotten ska avgöra.  
 
§ 4 Förslagsrätt  
Medlem har förslagsrätt på ordinarie förbundsstämma. Förslag ska vara skriftliga och 
försedda med motivering. De ska ha kommit in till styrelsen senast två månader före 
förbundsmötet. 
 
§ 5 Förbundsmöten  
5.1 Förbundsmöte 
Ordinarie förbundsmöte (årsmöte) skall hållas årligen före juni månads utgång på tid 
och plats som styrelsen bestämmer. 
 
5.2 Extra förbundsmöte 
Extra förbundsmöte skall hållas då styrelsen så beslutar, när revisorerna eller minst 
en femtedel av antalet medlemmar så begär. 
 
5.3 Representation (närvarorätt) 
Vid förbundsmöte representeras varje medlem av ett för kalenderår utsett ombud. 
För ombudet ska finnas ersättare. Ombud och ersättare utses av respektive medlem. 
Uppgift om utsedda ombud och ersättare ska meddelas förbundsstyrelsen senast två 
veckor före förbundsmötet. 
 
5.4 Kallelse 
Kallelse ska utsändas senast en månad före förbundsmötet. Verksamhetsberättelse, 
revisorernas berättelse, budget för nästkommande år och verksamhetsplan ska vara 
medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet. Förbundsmötet öppnas av 
styrelsens ordförande eller av den person som styrelsen utser. 
 
5.5 Ärenden 
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 
1. Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade 
medlemmar. 
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 
4. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst. 
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
6. Fastställande av förbundets resultaträkning och balansräkning samt fråga om 
dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser. 
8. Arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna. 
9. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov
långsiktigt program för ett fastställt antal år. 
10. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär budget 
för nästkommande. 
11. Bestämmande av årsavgift. 
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
13. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen. 
14. Val av två revisorer och ersättare för dem.  
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15. Val av valberedning om 3 ledamöter. 
16. Ärenden som av styrelsen eller av medlem jämlikt § 4 hänskjutits till mötet. 
Vid extra förbundsmöte får andra ärenden inte behandlas än sådana som är upptagna
i kallelsen. 
 
§ 6 Stadgeändring  
Beslut om ändring av stadgar ska fattas på förbundsmöte och med minst två 
tredjedels majoritet. 
 
§ 7 Upplösning  
Beslut om förbundets upphörande ska fattas av två på varandra följande 
förbundsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet ska biträdas med 
minst två tredjedels majoritet på båda mötena. 
Vid upplösning av förbundet ska förbundets tillgångar fördelas mellan medlemmarna 
efter vid upplösningstillfället gällande avtal. 
 
§ 8 Säte, sammansättning 
Styrelsen, som är förbundets verkställande och förvaltande organ, ska ha sitt säte i 
Gnesta och bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter. Ersättare har närvaro- och 
yttranderätt. 
Styrelsens sammansättning bör successivt växla och i möjligaste mån representera 
de intressekategorier som ingår i förbundet. 
Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år räknat till och med ordinarie 
årsmöte. Vid första valet enligt dessa stadgar väljs dock hälften av ledamöterna och 
suppleanterna för en tid av ett år ävenledes räknat till och med ordinarie årsmöte. 
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör. Vid skifte av kassör och 
sekreterare skall styrelsen bestämma tidpunkt för skifte av dessa funktioner. 
Styrelsen utser vid behov inom sig ett arbetsutskott bestående av styrelsens 
ordförande och 3 ledamöter. Sekreteraren i styrelsen skall tillika vara sekreterare i 
arbetsutskottet. 
Styrelse och arbetsutskott sammanträder vid behov för att leda verksamheten. 
 
§ 9 Beslutsförhet  
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. 
Styrelsen är beslutsför då minst 5 ledamöter är närvarande. 
 
§ 10 Firmateckning  
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser till 
detta.  
 
§ 11 Valberedning  
Ordinarie förbundsmöte utser årligen en valberedning besående av tre ledamöter 
varav en är sammankallande. 
 
§ 12 Revisorer  
Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska granskas av valda revisorer. 
Revisorerna skall avge sin berättelse senast tre veckor före ordinarie förbundsmöte. 
Revisorernas berättelse skall till- eller avstyrka styrelsens ansvarsfrihet. 
 
§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår  
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
 
Bilaga: karta över kustområdet enligt § 1. 
 
 


