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Stadgar för TUR:s Vattenråd                                                                      
 
Antagna på årsmötet 2020-02-05 
Tillägg i § 7 antaget på årsmötet 2021-03-30 
 
§ 1 Vattenrådets namn är TUR:s vattenråd. 
 
§ 2 Föreningsform och verksamhetsområde 
TUR:s vattenråd är en ideell förening vars syfte är att vara ett lokalt samverkansnätverk som 
arbetar för ökad kunskap och förbättringar i TUR:s avrinningsområde. 
Verksamhetsområdet är åtgärdsområdet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanals (nedan kallat TUR) 
avrinningsområden, vilket omfattar hela vattensystemet med sjöar, vattendrag och grundvatten 
mellan Himleåns och Ätrans avrinningsområden, i de berörda kommunerna Falkenberg och 
Varberg.   
 
§ 3 Vattenrådets syfte 
TUR:s vattenråd har som huvudsyfte att främja god vattenhushållning, god vattenkvalitet och en 
naturlig biologisk mångfald. Arbetet ska präglas av helhetssyn på vattensystemet och TUR:s 
vattenråd ska vara det naturliga forumet där berörda aktörer möts och arbetar för gemensamma 
lösningar i vattenfrågor. 
Genom förankring och information vill vattenrådet inspirera och medverka till att åtgärder 
genomförs av såväl offentliga som privata aktörer enskilt och i samverkan. 
TUR:s vattenråd samarbetar aktivt med Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt och 
beredningssekretariatet på Länsstyrelsen i Hallands län. TUR:s vattenråd samarbetar med andra 
vattenråd och vattenorganisationer vid behov. 
TUR:s vattenråd har som vision att vattenförekomsterna i området ska ha en god ekologisk och 
kemisk status samt vara en tillgång för alla inom avrinningsområdet, såväl boende, 
näringsverksamma som för det rörliga friluftslivet. 
 
§ 4 Vattenrådets säte 
TUR:s vattenråd har sitt säte i Falkenberg och Varberg. 
 
§ 5 Medlemskap 
TUR:s vattenråd är öppet för alla som har intresse av att delta och arbeta tillsammans för att 
förverkliga vattenrådets ändamål. Organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som bor 
och verkar i avrinningsområdena är välkomna som medlemmar. Anmälan om medlemskap sker till 
styrelsen. Ingen medlemsavgift tas ut.  
 
§ 6 Utträde och uteslutning 
Medlem som vill utträda ur vattenrådet ska anmäla detta skriftligen till styrelsen och anses därmed 
ha lämnat rådet. Medlem kan uteslutas om denne motverkar TUR Vattenråds syfte. Uteslutning 
kan endast ske efter majoritetsbeslut i styrelsen. 
 
§ 7 Rösträtt 
Varje medlem i TUR:s vattenråd äger en röst. Endast närvarande medlem har rösträtt. 
Närvarande organisation- eller föreningsombud ska vara utsedd av dess styrelse. 
 
§ 8 Styrelsen 
TUR:s vattenråds styrelse väljs av föreningsstämman och ska vara så sammansatt att den speglar 
de intresseinriktningar som finns bland medlemmarna. Styrelsen består av det antal ledamöter 
som föreningsstämman beslutar (minst 5 st). Ordförande har utslagsröst. 
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Ordförande väljs på ett år på föreningsstämman, styrelsen utser inom sig för ett år vice 
ordförande, sekreterare och kassör. Ordinarie ledamöter väljs för 2 år i taget och så att högst 
halva styrelsen byts ut. Första året väljs halva antalet ledamöter på ett år. 
Styrelsen ska hålla minst 2 protokollförda styrelsemöten per år. 
Styrelsen ansvarar för vattenrådets löpande verksamhet som att verkställa beslut från 
föreningsstämman, aktualisera hemsidan och medlemsmatrikeln. Styrelsen ansvarar för 
information till och kontakter med berörda kommuner, Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och 
andra organ. 
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet och styrelsen är beslutsför när minst halva styrelsen 
är närvaranade. 
Styrelsen har rätt att vid behov utse arbetsgrupper och referensgrupp, och kan vid behov 
adjungera lämpliga experter och medlemmar i arbetsgrupperna. 
 
§ 9 Revisorer 
Föreningsstämman utser 2 st revisorer och 1 st revisorssuppleant. 
 
§ 10 Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma ska äga rum senast 31 mars. Kallelse samt verksamhets- och 
förvaltningsberättelse ska meddelats rådets medlemmar senast 14 dagar före mötet. Motion till 
föreningsstämman ska vara inlämnad senast den 15:e januari. 
 

Följande ärenden ska behandlas vid ordinarie föreningsstämma: 
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av mötessekreterare 
5. Val av två mötesjusterare 
6. Fastställelse av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Ekonomisk berättelse 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat– och balansräkning 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Beslut i ärenden som väckts genom motion, eller annan av styrelsen väckt proposition.  
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 
14. Beslut om arvode (valberedningen ger förslag till arvode) 
15. Årets budget 
16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
17. Val av ordförande för ett år 
18. Val av ledamöter 
19. Val av revisorer, minst 2 st, var av en sammankallande 
20. Val av valberedning, minst 2 st, var av en är sammankallande 
21. Övriga frågor 
22. Mötets avslutande 

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen, revisor och/eller om hälften av vattenrådets 
medlemmar begär detta. 
 
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår 
Vattenrådets verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. 
 
§ 12 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de som styrelsen utser. 
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§ 13 Stadgar 
Beslut om ändring av stadgar skall fattas på föreningsstämman med minst tvåtredjedelars 
majoritet. 
 
 
§ 14 Upplösning 
Om föreningen upphör ska vattenrådets skulder betalas och beviljade men inte utnyttjade bidrag 
återlämnas. Eventuella övriga kvarvarande ekonomiska tillgångar ska om möjligt gå till 
vattenvårdsprojekt som beslutas av föreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

   
 


