Stadgar för Vattenrikets Vänner en vänförening till Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike. Beslutade av årsmötet 2021-06-21.
1. ÄNDAMÅL
Vänföreningen är en ideell och fristående förening med ändamål att på olika sätt stödja utveckling och förnyelse av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, och dess naturum.
För att fylla sitt ändamål avser föreningen bland annat
- via informationsinsatser stärka opinionen för allmänhetens deltagande i Vattenrikets utveckling
- via årligen återkommande föreningsaktiviteter stärka medlemmarnas kännedom och kunskap om
pågående och planerade verksamheter i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, samt diskutera
tänkbara nya satsningar
- i samråd med ledningen för Vattenriket årligen fastställa en prioriterad förteckning över
lämpliga projekt att driva eller stödja
- i samverkan med andra föreningar, organisationer och företag verka för ett antal projekts
genomförande
2. MEDLEMSKAP
Var och en enskild eller juridisk person, myndighet eller sammanslutning som är intresserad av föreningens
verksamhet kan bli medlem.
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet och ska erläggas inom den tid som styrelsen bestämmer.
Därmed godkänner vederbörande genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte
att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med
eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutas av föreningen.
Juridisk person, myndighet eller sammanslutning, som är medlem i föreningen, utser
inom sig en person som företräder sin organisation vid årsmöte eller extra föreningsmöte enligt nedan.
3. STYRELSE
Styrelsen ska bestå av ordförande och ytterligare sex ledamöter, samtliga valda av årsmötet.
Ordförande väljs på ett år, ledamöter på två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst tre ledamöter. Den är beslutsmässig då ordföranden och minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Vid styrelsemöte förs protokoll. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
4. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Den ene utses av Kristianstads kommun och den andra väljs
av årsmötet. Om kommunen inte har utsett någon revisor väljs båda av årsmötet.

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.
5. ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls före mars månads utgång och på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
Extra föreningsmöte hålls då styrelse eller revisor anser det befogat, eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar, dock minst 10 stycken, så begär.
Medlemmarna ska kallas till årsmöte minst 14 dagar i förväg genom personlig kallelse, via epost eller kallelse via föreningens hemsida.
Samtidigt ska de handlingar som ska behandlas finnas tillgängliga, genom utskick och/eller på föreningens
hemsida.
Vid årsmöte gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för ett år
10. Val av tre styrelseledamöter på två år.
11. Val av en alternativt två revisorer
12. Val av två revisorssuppleanter
13. Val av valberedning om tre personer varav en som sammankallande
14. Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
15. Inkomna motioner och förslag från styrelsen
16. Övriga ärenden
Varje medlem har rösträtt. Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet.
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val,
då lotten avgör.
6 STADGEÄNDRING
Stadgeändring får ske endast vid årsmöte och ska särskilt nämnas i kallelsen till detta. För antagande erfordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.
7.UPPLÖSNING
Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande ska dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade
intressen efter samråd med Kristianstads kommun.

