
 
 
STADGAR FÖR ÅNGERMANÄLVENS OCH VAPSTÄLVENS VATTENRÅD 

 
§ 1 Vattenrådets namn  
 
Ångermanälvens och Vapstälvens vattenråd. 
 
 
§ 2 Vattenrådets ändamål 
 
Vattenrådet har till ändamål att möjliggöra ett tidigt inflytande i hela vattenförvaltningsprocessen i 
enlighet med avsikterna i lagstiftningen. Vattenrådet ska, utifrån ett helhetsperspektiv verka för ett 
ändamålsenligt nyttjande av grund- inlands- och kustvatten.  
 
Rådet ska uppfylla sitt ändamål genom att: 
 

 Bidra till rättvisande beskrivning av vattnens status 

 Bidra till att identifiera viktiga påverkansfaktorer 

 Bidra till att förbättra övervakningsprogrammen och komplettera övervakningen 

 Tillgängliggöra data från tidigare miljöövervakning i den mån det är möjligt 

 Medverka till framtagandet av realistiska åtgärdsförslag 

 Bidra till att hitta kostnadseffektiva lösningar 

 Fånga upp idéer på det lokala planet 

 Sprida information 

 Föra en kontinuerlig dialog med beredningssekretariaten 
 
 
§ 3 Vattenrådets säte  
 
Vattenrådet har sitt säte i Strömsund i Strömsunds kommun.  
 
 

§4 Deltagande och rösträtt 
 
Medlemmar i vattenrådet utses bland organisationer och intressegrupper som påverkar eller påverkas 
av vattenförekomsterna inom avrinningsområdet Ångermanälven/Vapstälven.  
 
Nya intressegrupper som vill bli medlemmar och ha en ledamot i vattenrådet ska lämna in en skriftlig 
ansökan till vattenrådet. En sådan intressegrupp ska avse hela avrinningsområdet. Nya medlemmar 
väljs in med majoritetsbeslut och efter godkännande av Vattenmyndigheten. Antalet ledamöter bör inte 
överstiga 15. 
 
Valet av ordförande avgörs inom vattenrådet genom en demokratisk omröstning. En representant för 
länsstyrelsens beredningssekretariat fungerar som sekreterare i vattenrådet. Ledamöter nomineras 
från sina respektive organisationer och intressegrupper och utses av Vattenmyndigheten. Ledamot 
som önskar lämna sin plats i vattenrådet måste anmäla det till rådet senast tre månader innan. En ny 
ledamot ska nomineras inom den tiden.  
 
Rösträtten är personlig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. En röstande har rätt att få 
avvikande mening antecknad i protokollet. Avvikande mening skall bifogas beslutet. 
 
Mötet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
 
§ 5 Ersättare 
 
För varje ledamot i vattenrådet bör utses en ersättare. Ersättare utses av den organisation eller 
intressegrupp som nominerat ledamoten och val av ersättare redovisas vid nästkommande möte. 



 
 
§ 6 Referensgrupper 
 
Vattenrådet kan fatta beslut om att utse grupper som företräder ett intresse eller ett geografiskt 
område inom Ångermanälvens och Vapstälvens avrinningsområde som referensgrupper till 
vattenrådet. De kopplas till vattenrådet via en kontaktperson som utses inom vattenrådet. Kopia på 
kallelser och mötesprotokoll ska skickas för kännedom till referensgrupperna. 
 
 
§ 7 Arbetsformer 
 
Vattenrådet bestämmer självt när möten ska hållas. Kallelse med dagordning bör skickas ut av 
sekreteraren till ledamöter och referensgrupper minst två veckor före mötet. Protokoll från föregående 
möte bör delges ledamöter och referensgrupper minst två veckor innan kommande möte.  
 
Vattenrådet ska tillvarata och bearbeta allmänhetens idéer. Rådet kan bjuda in företrädare för andra 
organisationer med intressen i Ångermanälven/Vapstälvens avrinningsområde till sina möten. 
Vattenrådet kan också ordna sammankomster dit organisationer och allmänhet bjuds in.  
 
De som valts till kontaktpersoner inom vattenrådet har ansvar att vidareförmedla synpunkter från sin 
referensgrupp till vattenrådet, men också att vidareförmedla information från vattenrådet till 
referensgruppen. 
 
 

§ Räkenskaper 
 
Räkenskapsår ska vara kalenderår.  
 
 

§9 Årsmöte  
 
Årsmöte ska hållas före utgången av mars månad. Vid årsmöte ska föregående års verksamhet och 
räkenskaper redovisas samt ordförande för det kommande året väljas. Årsmötet är beslutsmässigt om 
mer än hälften av de röstberättigade medlemmarna är närvarande vid mötet.  
 
 

§10 Regler för ändring av stadgarna 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande möten, varav ett är årsmöte. 
Ändring av stadgar ska anmälas till Vattenmyndigheten. 
 
 

§11 Utträde 
  
Organisation som önskar utträda ur Vattenrådet ska skriftligen anmäla detta till berednings- 
sekretariatet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
 
 

§12 Upplösning av vattenråd 
 
Upplösning av vattenråd kan endast ske om samtliga medlemmar i vattenrådet är eniga om att det ska 
upplösas. 


