
STADGAR 
 
för Öresunds Vattenvårdsförbund, ÖVF, antagna vid konstituerande sammanträde den 9 
november 1984. 
 
Reviderade vid årsstämma den 21 maj 2003.  
 
Reviderade vid årsstämma den 17 maj 2019 med efterföljande extra stämma den 9 
september 2019. 
 
§ 1. Ändamål 
Öresunds vattenvårdsförbund, ÖVF, utgör en frivillig sammanslutning mellan 
intressegrupperna; kommuner, industrier och vattendragsorganisationer samt andra med 
koppling till Öresunds vattenmiljö̈. 
 
ÖVF har till uppgift att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram 
för den svenska delen av Öresund. 
 
Förbundet skall i sitt arbetsprogram beakta de villkor som meddelas i beslut enligt tillämplig 
lagstiftning. 
 
§ 2. Medlemskap 
Ansökan om medlemskap i ÖVF skall göras skriftligt till förbundets styrelse. Förbundsstämma 
avgör, efter förslag från styrelsen, om ansökan skall bifallas. Ansökan skall även innehålla en 
förbindelse att ikläda sig i dessa stadgar angivna skyldigheter. 
 
Medlem är skyldig att efter anmaning inom en månad till förbundet erlägga de avgifter, som 
årligen beslutas vid ordinarie förbundsstämma. 
 
Medlem skall lämna de upplysningar rörande utsläpp, belastning m m som efterfrågas från 
ÖVF.  
 
Medlem som önskar utträda ur ÖVF skall göra skriftlig anmälan därom till styrelsen. 
 
Utträdet äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast sex månader 
efter det att utträdesanmälan inkom till styrelsen. 
 
Medlem som bryter mot dessa stadgar, ej betalar fastställda avgifter eller i övrigt motverkar 
ÖVFs verksamhet kan av förbundsstämma, efter förslag från styrelsen, uteslutas. 
 
Medlem som utträtt eller uteslutits ur ÖVF äger inte någon rätt till ÖVFs tillgångar.  
 
§ 3. Organisation 
ÖVF har följande organisation. 
 

- Förbundsstämma 
- Styrelse 



- Revisorer 
 
För att fullfölja ändamålet med ÖVFs verksamhet och för att lösa de därmed förknippade 
arbetsuppgifterna kan förbundet ha ett sekretariat, ett arbetsutskott (AU) och en teknisk 
sakkunnig. 
 
§ 4. Förbundsstämma 
Ordinarie förbundsstämma hålles årligen före juni månads utgång på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. 
 
Extra förbundsstämma skall hållas om minst två medlemmar gemensamt skriftligen till 
styrelsen yrkar på detta eller om styrelsen finner det motiverat. Extra förbundsstämma skall 
därefter anordnas så snart detta är lämpligt. 
 
Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall utsändas senast 30 dagar före stämman och till 
extra förbundsstämma senast 14 dagar före stämman. Till kallelse skall fogas dagordning. 
 
Till ordinarie förbundsstämma skall även utsändas styrelsens årsberättelse och revisorernas 
årsberättelse samt styrelsens förslag till arbetsplan, kostnadsbudget och avgifter för det 
kommande verksamhetsåret. 
 
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
Förbundsstämma öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordinarie förbundsstämma skall 
följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
2. Justering av röstlängd vid stämman. 
3. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll. 
4. Beslut om stämman är behörigen kallad. 
5. Beslut om stämman är beslutsmässig. 
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse. 
7. Föredragning av revisorernas årsberättelse. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning med medelsdisposition. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för den tid som berättelsen avser. 
10. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa. 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
12. Val av ordinarie revisorer och ersättare för dessa. 
13. Val av valberedning för nästkommande årsstämma. 
14. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret. 
15. Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret. 
16. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till stämman. 

 
Vid förbundsstämma äger medlemmarnas ordinarie ledamöter och ersättare, styrelsen samt 
representanter för tillsynsmyndigheter och de övriga som styrelsen beslutar inbjuda rätt att 
delta. 
 



Vid förbundsstämma representeras varje medlem av en ordinarie ledamot, som även skall 
fungera som kontaktperson med styrelsen under verksamhetsåret. För ledamoten utses en 
personlig ersättare. Uppgift om av medlem vald ledamot och ersättare skall skriftligen 
meddelas ÖVFs styrelse. 
 
Förbundsstämma är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna är representerade. 
Ersättare äger rösträtt när ordinarie ledamot är frånvarande. 
 
Ärenden, pkt 16, skall för att kunna upptas till behandling vid ordinarie förbundsstämma 
vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före stämman. 
 
Protokoll vid förbundsstämma tillställs efter justering varje medlem i ÖVF samt varje 
styrelseledamot. 
 
§ 5. Styrelse 
Styrelsen, som ansvarar för ÖVFs förvaltning, skall bestå av sex ordinarie ledamöter från de 
tre intressegrupperna och skall omfatta minst två representanter för medlemskommuner, 
minst två för medlemsindustrier och minst en för medlemsvattendragsorganisationer. För 
ordinarie ledamöter skall finnas sex ersättare med motsvarande representation. 
 
Styrelseledamöterna (ordinarie och ersättare) väljes årligen på ordinarie förbundsstämma. 
Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall i dennes ställe i första hand inträda ersättare 
från samma intressegrupp. Härvid gäller att den ersättare skall inträda som har den längsta 
tjänstgöringstiden som styrelseledamot i ÖVF eller vid lika tjänstgöringstid den till 
levnadsåldern äldste ersättaren. 
 
I andra hand skall ersättare från annan intressegrupp inträda. Även härvid gäller samma 
åldersordning. 
 
Förbundsstämma väljer bland ordinarie styrelseledamöter ordförande och vice ordförande.  
 
Styrelsen kan inom eller utom sig utse sekreterare, kassör, AU och teknisk sakkunnig.  
 
Styrelsen utser den eller de personer som äger rätten att vara firmatecknare. 
 
Styrelsen sammanträder vid behov för verksamheten. Ordförande är sammankallande.  
 
Kallelse till styrelsesammanträde bör ske skriftligt och senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelseledamöter är närvarande. 
 
Styrelsen kan adjungera representanter för tillsynsmyndigheter eller annan att med 
yttranderätt delta i styrelsesammanträde. Utsedda personer erhåller kallelse m m. 
 
Protokoll från styrelsesammanträde tillställs efter justering styrelseledamöterna. 
 



Det ankommer på styrelsen att för varje verksamhetsår utarbeta arbetsplan, kostnadsbudget 
och förslag till för täckande av kostnaderna erforderliga utdebiteringar från medlemmarna. 
Styrelsen skall även utarbeta en årsberättelse vilken efter revisorernas granskning skall 
tillställas medlemmarna före ordinarie förbundsstämma. 
 
§ 6. Röstning 
Vid förbundsstämma har varje medlems ledamot eller ersättare för denne samma antal 
röster som medlemmar har poäng enligt kostnadsfördelning. Vid styrelsemöte har varje 
ledamot eller ersättare för denne en röst. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att vid 
val lotten avgör. 
 
§ 7. Revision 
För årlig granskning av styrelsens ekonomiska förvaltning och ÖVFs räkenskaper skall finnas 
två ordinarie revisorer. För ordinarie revisorer skall finnas två ersättare. 
 
Revisorer (ordinarie och ersättare) väljs årligen på̊ ordinarie förbundsstämma. 
 
Vid förfall för ordinarie revisor skall i dennes ställe inträda den ersättare som har den längsta 
tjänstgöringstiden som revisor i ÖVF eller vid lika tjänstgöringstid den till levnadsåldern 
äldste ersättaren. 
 
Revisorerna skall i sin årsberättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och 
kassören. Revisorernas berättelse skall föreligga vid ordinarie förbundsstämma. 
 
§ 8. Ansvarighet 
För förbundets skulder häftar endast förbundets tillgångar inberäknat förfallna ej betalda 
avgifter. 
 
§ 9. Tvister 
Tvister rörande tillämpningen och tolkningen av dessa stadgar skall avgöras av skiljemän 
enligt den vid tvistens uppkomst gällande lagen därom. 
 
§ 10. Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar skall, för att bli gällande, antas av två på varandra följande 
förbundsstämmor, varav minst en skall vara ordinarie. 


