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STADGAR FÖR AVLOPPSGUIDENS ANVÄNDARFÖRENING
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Reviderade igen den 2017-03-15.
§ 1. NAMN Föreningens namn är ”Avloppsguidens användarförening”.
§ 2. ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att:
▪verka för en användaranpassad och målinriktad fortsatt utveckling av tjänsten Avloppsguiden
▪verka för en stabil och långsiktig drift av tjänsten Avloppsguiden
▪sprida information om tjänsten Avloppsguiden
▪främja erfarenhetsutbyte om små avlopp mellan medlemmarna
▪verka för att handläggningen av ärenden som rör enskilda avlopp underlättas
▪föra en kontinuerlig dialog med nationella aktörer om tjänsten avloppsguiden och små avlopp generellt
§ 3. VERKSAMHETSÅR Föreningens verksamhetsår löper från och med den 1 januari till och med den 31
december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.
§ 4. ORGAN Föreningens organ är
▪Föreningsstämma (årsmöte och extra föreningsstämma)
▪Styrelse
▪Arbetsgrupper
▪Revisorer
▪Valberedning
§ 5. MEDLEMMAR Föreningen är öppen för alla kommunala förvaltningar som betalar årsavgift för tjänsten
Avloppsguiden.
§ 6 MEDLEMSKAP Inträde som medlem i föreningen sker per automatik då avtal tecknas för tjänsten
Avloppsguiden, en del av VA-guiden AB.
§ 7. UTTRÄDE Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till Avloppsguiden samt styrelsen, utträda
ur föreningen.
§ 8. UTESLUTNING Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan uteslutas av föreningsstämman.
§ 9. STYRELSEN Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.
Styrelsen består av ordförande samt 4 ledamöter. De väljs för en tid av 2 år vid årsmötet, på så sätt att
ordföranden och 1 ledamot väljs det ena året och 3 ledamöter det andra året. Styrelsen utser inom sig de
befattningar som behövs i övrigt. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot. Styrelsen får själva
välja en tillfällig ordförande vid händelse av permanent bortfall av ordinarie ordförande. Styrelsen får även välja
tillfälliga ledamöter till styrelsen om ledamot eller ledamöter lämnar sina uppdrag så att styrelsens beslutsförhet
enligt § 13 äventyras. Styrelsen tillfälliga val gäller till nästkommande årsmöte.
§ 10. STYRELSENS UPPGIFTER Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa
stadgar.
Det åligger styrelsen att:
▪verka för föreningens ändamål
▪verkställa av föreningsstämma fattade beslut
▪omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
▪upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
▪teckna avtal mellan användarföreningen och VA-guiden AB
▪verkställa åtaganden som regleras i avtal mellan användarföreningen och VA-guiden AB
▪verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
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§ 11. STYRELSESAMMANTRÄDEN Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena ska föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med
motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.
Kallelse till styrelsesammanträde ska utsändas minst en vecka före sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan
deltaga ska omedelbart anmäla förfall.
§ 12. ERSÄTTNINGAR FÖR STYRELSEMEDLEMMAR
Styrelsen ska inför varje mötestillfälle då styrelsen träffas fatta beslut om ersättning. Styrelsemedlem har rätt till
ersättning för:
• förlorad arbetsförtjänst i de fall arbetsgivaren gör löneavdrag för uppdrag i föreningen,
• resekostnader till föreningens möten och arbetsmöten,
• logi,
• för utlägg för föreningens verksamhet m.m.
Utläggen redovisas vid följande styrelsemöte.
§ 13. BESLUTFÖRHET Styrelsen är beslutför då ordförande samt minst 3 ledamöter är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 14. FIRMATECKNARE Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassör var för sig. Styrelsen kan
även utse annan ledamot inom styrelsen att teckna firma för föreningen.
§ 15. ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av
föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma som kan vara årsmöte eller extra föreningsstämma. Vid
föreningsstämma har varje medlem en röst.
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där
dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som
ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.
Årsmöte hålls senast under maj månad på plats och tid som bestäms av styrelsen. Årsmöte bör hållas i samband
med annan aktivitet som är av värde för medlemmarna, t.ex. seminarium, studiebesök eller workshop.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen så anser nödvändigt eller då minst hälften av föreningens
röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.
Skriftlig kallelse, med föredragningslista, ska skickas till medlemmarna i så god tid som möjligt, dock senast tre
veckor före årsmöte eller extra föreningsstämma.
Föreningsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 16. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna (senast 3 veckor före mötet)
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två justerare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet samt vara rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse för samma tid
8. Fastställande av styrelsens redovisning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
11. Val av ordförande
12. Val av ledamöter i till styrelsen
13. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
14. Val av 2 ledamöter i valberedningen
15. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande arbetsår
16. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt
begärt senast tre veckor före årsmötet.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Ärende som inte tagits upp på föredragningslistan får tas upp för beslut om föreningsstämman beslutar det.
Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.
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§ 17. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Vid extra föreningsstämma får endast ärende som varit angivet i
kallelsen till mötet tas upp för beslut.
Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer.
Över extra föreningsstämma förses protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.
§ 18. REVISION Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två på
föreningsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna utses en suppleant.
Förvaltningsberättelse och årsredovisning ska överlämnas till revisorerna för granskning senast under februari
månad.
Revisorerna ska i så god tid som möjligt avge sin berättelse över sin granskning inför årsmötet.
§ 19. VALBEREDNING Valberedningen ska bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller
nyval av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant. Valberedningens förslag ska överlämnas
till styrelsen i så god tid som möjligt inför årsmötet.
Valberedningen utses av årsmötet.
§ 20. STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar kan göras av föreningsstämma och kräver att minst två
tredjedelar av dem som röstar biträder förslag om ändring.
§ 21. UPPLÖSNING För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor,
varav en ska vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna
röster. Vid det senare tillfället ska även beslut fattas om disposition av föreningens ekonomiska medel och
egendom, vilka i första hand ska fördelas bland föreningens medlemmar.

