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Läsanvisning ändring av stadgar årsmöte 24 april 2019 
Grå markerad text är ny text som antingen är omformulerad eller har nytt innehåll.  
Röd genomstruken text är text som ska tas bort. Den är antingen omformulerad eller ska tas bort av annat skäl.   

Termen årsstämma samt årsstämma och årsmöte är ändrat till enbart årsmöte. Dessa ändringar är inte markerade i texten.  

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 enligt 
Unescos strategi för biosfärområden.  

Föreningens ändamål är att arbeta med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och utveckla 
biosfärområdet som ett modellområde för hållbar utveckling. Föreningen ska följa Unescos 
strategi för biosfärområden och vara allmännyttig.  

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.  

 

- utveckla och stärka modeller för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdet, 

- underlätta tillämpning av hållbar samhällsutveckling, genom att kommunicera 

erfarenheter och lärdomar, 

- arbeta för lokal förankring av biosfärområdet, 

- stödja och uppmuntra kunskapsbyggande för utveckling av samhällen med ökad 

resiliens*, 

- utveckla nationella och internationella samarbeten kring hållbar samhällsutveckling, 

- inspirera intressenter att bidra till FNs hållbarhetsmål 2030 genom att lyfta fram goda 

exempel.  

 

*Resiliens: Ett systems återhämtningsförmåga och motståndskraft till yttre störningar/påverkan.  

§ 4 Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla företag, organisationer och privatpersoner som vill stödja 
biosfärområdets utveckling. Medlemskap erhålles då medlemsavgiften är betald har betalats. 
Kommunerna i biosfärområdet är medlemmar genom att de årligen betalar en avgift för 
utveckling av föreningen.      
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§ 5 Medlemsavgift 

Föreningsstämman beslutar vid årsmötet Ordinarie årsmöte beslutar om 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 
delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger rätten 
att hänskjuta frågan om uteslutning till årsmötet genom anmälan till styrelsen inom tre månader 
från det meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen. 

§ 7 Styrelsen 

Föreningens styrelse består av  

- fem ledamöter som är valda på årsmötet 

- en ledamot som är utsedd av Lidköpings kommun  

- en ledamot som är utsedd av Götene kommun 

- en ledamot som är utsedd av Mariestads kommun  

- en ledamot som Länsstyrelsen Västra Götalands län har möjlighet att utse.  
 
Styrelsen har ersättare enligt följande 

- en till fem ersättare till de ledamöter som är valda på årsmötet 

- kommunerna och länsstyrelsen utser personliga ersättare till sina ledamöter.  
 
Ledamöterna som är valda på årsmötet har en växlande mandattid på två år.  
 
Ersättare som är valda på årsmötet har en mandattid på ett år. När ersättare tjänstgör som 
ordinarie ledamot på möte gäller följande:  
I första hand är det den person som är vald först, det vill säga står som första namn i 
årsmötesprotokollet, som tjänstgör. Om inte den personen är närvarande tjänstgör den person 
som är vald som nummer två och så vidare.    
 
Ordföranden väljs årligen bland de av styrelsens ledamöter som inte är utsedda av kommun eller 
länsstyrelse.  
 
Kommunerna och länsstyrelsen anmäler vilka ledamöter och ersättare som de utsett.   
 
Styrelsen äger rätt att utse vice ordförande, inrätta arbetsutskott och äger också rätt att adjungera 
personer till styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Ersättare som inte 
tjänstgör som ledamot får deltaga i förhandlingar men ej i besluten inte i beslut. Styrelsens beslut 
fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den uppfattningen som ordföranden företräder, 
utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.  
 
 



Stadgar 
Antagna 2009-06-15 

Reviderade 2013-10-02, 2015-10-14,  
2016-05-04, 2016-10-26, 2017-03-28 och 2019-04-24 

 
 

    
 

 3 

Styrelsens sammansättning ska bör avspegla föreningens sektoriella sammansättning (offentlig, 
privat och ideell sektor) med beaktande av geografisk spridning. 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio (9) ordinarie ledamöter samt 
minst en och högst lika många ersättare. Av dessa ska varje kommun utse en ledamot och 
Länsstyrelsen beredas möjlighet att utse en ledamot. Övrig representation i styrelsen ska över tid 
vara flexibel och det bör eftersträvas att de verksamheter/näringar/intresseområden som är 
aktuella närmast följande verksamhetsperiod/er ska finnas representerade i styrelsen. 
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 rätten att inrätta arbetsutskott. Styrelsen äger också rätt att adjungera personer till styrelsen. 

§ 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. Föreningens firma tecknas av varje 
utsedd firmatecknare var för sig. 

§ 10 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

§ 11 Revisorer 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av de revisorer som utses av 
årsmötet. Föreningen ska ha två revisorer som väljs på två år med växlande mandattid samt en 
ersättare som väljs för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.  

§ 12 Årsmöte  

Ordinarie 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, valberedning och 

revisorer 
12. Beslut om årlig medlemsavgift 
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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 årsmöte 

Kallelse till ordinarie årsmöte ska meddelas till varje medlem, via brev eller e-brev, tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före ordinarie årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska ske tidigast två 
och senast en vecka före årsmötet.  

§ 14 Motioner 

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

§ 15 Upplösning 

Upplösning av föreningen beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten varav minst ett 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.  

§ 16 Stadgeändring 

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

Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
………………………………….  ………………………………………… 
    
 
 
 
Justeras 
 
 
…………………………………  …………………………………………
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BILAGA: FNs Hållbarhetsmål – Globala målen för hållbar utveckling 2030 

 
Hösten 2015 antog världens ledare 17 Globala Mål för hållbar utveckling. Målen syftar till att 
uppnå tre saker under de kommande 15 åren: att utrota extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen, att lösa klimatkrisen.  
 
Globala målen – kort sammanfattat: 
1.     Utrota fattigdom för alla 

2.     Utrota hunger och skapa hållbart jordbruk 

3.     Säkerställa hälsa och välmående för alla 

4.     Erbjuda utbildning till alla av hög kvalitet och möjligheter till ett livslångt lärande 

5.     Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors och flickors rättigheter 

6.     Rent vatten och sanitet till alla samt hållbar hantering av färskvatten 

7.     Hållbar energi som är tillgänglig och överkomlig i pris för alla 

8.     Främja jobb för alla samt en hållbar ekonomiskt tillväxt 

9.     Bygga och främja hållbara infrastrukturer, industrier och innovationer 

10. Minska ojämlikheten mellan länder 

11. Utveckla samhällen och städer hållbart, tryggt och trivsamt 

12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion 

13. Agera omedelbart på klimatförändringarna 

14. Säkerställa att haven exploateras hållbart 

15. Säkerställa en hållbar utveckling av jordens ekosystem: mark, skog, hav, luft och biologisk 

mångfald 

16. Främja fred och rättvisa 

17. Stärka partnerskapet mellan länder för att uppnå dessa mål 

 
Målen kan verka övergripande, men för vart och ett av dem finns delmål med mätetal definierade. 
Tillexempel är målet för första punkten att halvera antalet människor som lever i fattigdom fram 
till 2030. Totalt är 169 delmål formulerade för de 17 målen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: 
www.globalamalen.se 

http://www.globalamalen.se/

