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Stadgar 

För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

 
Bildad den 15 juni 2009. 
Stadgar fastställdes vid bildandet.  
 

§ 1 Firma 

Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 
 

§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Mariestad. 
 

§ 3 Ändamål 

Föreningens ändamål är att utveckla Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 
Föreningen ska: 

 främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt 
hållbar. 

 arbeta för lokal förankring av biosfärområdet. 

 underlätta demonstrationsprojekt, utbildning, praktik, forskning och miljöövervakning.  

 bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och biologisk mångfald. 

 utveckla nationella och internationella samarbeten kring hållbar samhällsutveckling. 
 

§ 4 Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla företag, organisationer och privatpersoner som vill stödja 
biosfärområdets utveckling. Medlemskap erhålles då medlemsavgiften har betalats.  

 

§ 5 Medlemsavgift 

Föreningsstämman beslutar vid årsmötet om en årlig medlemsavgift. 
 

§ 6 Uteslutning 

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar 
sitt medlemskap kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att 
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delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger rätten 
att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan till styrelsen inom tre 
månader från det meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen. 
 

§ 7 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio (9) ordinarie ledamöter samt 
minst en och högst lika många personliga ersättare. Av dessa ska varje kommun utse en ledamot 
och Länsstyrelsen beredas möjlighet att utse en ledamot. Ledamöterna väljs på två år med 
växlande mandattid. Ordföranden väljs årligen bland de av styrelsens ordinarie ledamöter som 
inte representerar kommunen eller Länsstyrelsen. Styrelsen äger också rätt att adjungera personer 
till styrelsen. 
 
Styrelsen ska ha följande sammansättning: 
1. Areella näringar/jord och skog (brukarperspektiv) 
2. Ideell sektor/föreningsliv 
3. Näringsliv/besöksnäring 
4. Forskning/utbildning 
5. Fiske och vatten/Vänerfrågor 
6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
7. Götene kommun 
8. Lidköpings kommun 
9. Mariestads kommun 
 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Ersättare som ej 
tjänstgör som ledamot får deltaga i förhandlingar men ej i besluten. Styrelsens beslut fattas med 
enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den uppfattningen som ordföranden företräder, utom vid 
personval då frågan avgörs genom lottning. Styrelsens sammansättning ska avspegla föreningens 
sektoriella sammansättning (offentlig, privat och ideell sektor) med beaktande av geografisk 
spridning. 
 

§ 8 Årsredovisning 

Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie årsmöte överlämna årsredovisningen till 
föreningens revisorer. 
 

§ 9 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser. 
 

§ 10 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
 

§ 11 Revisorer 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av de revisorer som utses av 
föreningsstämman vid årsmötet. Föreningen ska ha två revisorer som väljs på två år med 
växlande mandattid samt en ersättare som väljs för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma 
(årsmöte). 
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För projekt som bedrivs av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kommer en 
godkänd revisor att utses. 
 

§ 12 Årsmöte (ordinarie föreningsstämma) 

Årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Vid årsmötet har varje medlem en röst. 
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 
1. Val av ordförande för årsmötet 
2. Val av sekreterare för årsmötet 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 
6. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
7. Revisorernas berättelse 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 
12. Beslut om årlig medlemsavgift 
13. Val av ledamöter och ersättare 
14. Val av ordförande 
15. Val av revisorer 
16. Val av valberedning jämte sammankallande 
17. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet 
18. Övriga ärenden 
19. Mötets avslutande 
 

§ 13 Kallelse till föreningsstämma 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska meddelas till varje medlem via brev eller e-
brev, tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra 
föreningsstämma ska ske tidigast två och senast en vecka före stämman.  
 

§ 14 Motioner 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska skriftligen 
anmälas via brev eller e-brev till styrelsen senast fyra veckor innan stämman. 
 

§ 15 Upplösning 

Upplösning av föreningen beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande föreningsstämmor varav en skall vara ordinarie. Vid föreningens upplösning skall 
tillgångarna överlämnas till förening/-ar som arbetar för bygdens utveckling i området som 
omfattar Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. 
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§ 16 Stadgeändring 

Beslut om att ändra stadgarna fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande föreningsstämmor varav en ska vara ordinarie.  
 
 
 
 
 
 

Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
………………………………….  ………………………………………… 
    
 
 
 
Justeras 
 
 
…………………………………  ………………………………………… 
    
    

 
 
 


