
Reviderade stadgar för VA-i-tiden

(Rödmärkt är ändringar beslutade vid årsmöte 15 maj 2021)

§ 1 Föreningens namn är VA-i-tiden.

§ 2 Föreningens mål är att förändra VA-lagstiftningen, förordningar och föreskrifter så att

dess tillämpningar vilar på saklig grund, tex den omvända bevisbördan. NYTT ” Bevisbördan ska åvila

tillsynsmyndigheten. För VA-lagstiftningen och miljölagstiftning ska evidens, vetenskap och beprövad

erfarenhet finnas om miljöförorening innan åtgärd gentemot enskild VA-anläggning beslutas av

samtliga tillsynsmyndigheter. Vid beslut om åtgärd ska EU:s proportionalitetsprincipen innebärande

att miljönyttan ska stå i proportion till kostnaden gälla.

Föreningens ändamål är att gentemot myndigheter på olika nivåer företräda och bevaka medlemmars

intressen i de delar som berör VA- och miljöfrågor. Detta kan såväl ske gruppgemensamt som

individuellt.

Medlem svarar själv för myndighetskontakter rörande tillstånd, överklagande etc avseende egen

VA-anläggning. VA-i-tidens styrelse ansvarar för föreningens räkning för de gruppgemensamma

övergripande nationella kontakterna med regering, riksdag, politiker, myndigheter och andra

intresseorganisationer.  Medlem i VA-tiden förbinder sig att acceptera och följa denna

ansvarsfördelning mellan medlem och styrelse.

§ 3 Föreningen har sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län.

§ 4 Medlemskap kan beviljas för såväl enskilda personer som lokala grupperingar typ

samhällsföreningar, byalag, stugföreningar etc. som delar föreningens syfte och förbinder sig att följa

dess stadgar. Även enskilda som saknar fastighet med eget VA och som vill verka för föreningens

ändamål kan beviljas medlemskap.

§ 5 Medlem ska betala den årsavgift för kalenderåret som fastställts av årsmötet.

(För år 2020 beslutade interimsstyrelsen att avgiften är 100 kr för enskild medlem och 500 kr för

förening)

NYTT Ny medlem som betalt medlemsavgift under tiden 1 oktober – 31 december anses ha betalt

medlemsavgift för kommande kalenderår och kan då utöva rösträtt vid årsmötet.

För medlemmar som betalt medlemsavgift under tiden 1 januari – 30 september ska ny

medlemsavgift för kommande kalenderår betalas senast 31 mars för att kunna utöva rösträtt vid

årsmötet.

Det står medlem fritt stödja och betala ett större belopp än medlemsavgiften på 100 kr resp 500 kr

som en gåva till föreningen.

§ 6 Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst fem, högst tio övriga ledamöter, jämte en till fem

suppleanter.

På första årsmötet väljs hälften på ett år och resten på två år. Kommande årsmöten väljs ledamöterna



på två år.

Ordförande väljs alltid på ett år, kassör två år, revisor två år. Styrelsen utser inom sig v ordförande,

sekreterare, och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med

nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i stadgarna. Styrelsen ska

verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra

räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter

begär detta. Styrelsesammanträden kan genomföras digitalt eller via telefon.

Styrelsen är beslutsför då minst fem personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker avgörande vid val

genom lottning. Vid styrelsesammanträden ska styrelseprotokoll upprättas av sekreteraren.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 8 Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Styrelsen förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

§ 10 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före 30/5 på tid,

plats eller digitalt,  som styrelsen avgör.

Kallelse till samtliga medlemmar ska ske senast fjorton ( 14 ) kalenderdagar före ordinarie årsmöte

och senast sju (7) kalenderdagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.  Upprättande av närvaroförteckning.

3.  Val av protokollsjusterare och rösträknare.

4.  Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.

5.  Fastställande av dagordning.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6.b) Styrelsens årsredovisning ( balans-och resultaträkning för det senaste verksamhetsberättelse-/

räkenskapsåret).

7.  Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

9   Fastställande av medlemsavgifter och senaste dag för inbetalning av medlemsavgift.

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret. Styrelsen har befogenhet att om så är nödvändigt för att bevaka

föreningens intressen, uttaxera en extra medlemsavgift under verksamhetsåret utan beslut av

årsmöte eller extra årsmöte.

11. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.

12. Ordförande i föreningen väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs



för en tid av två år. Vid första årsmötet väljs hälften av styrelsen på ett år.

13. Val av revisor och revisorssuppleant, för 2 år.

14. Val av valberedning, tre ledamöter, varav en utses till sammankallande, för 2 år.

15. Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner.

16. Övriga frågor för information mm. Beslut får ej fattas i fråga som ej angivits i kallelsen.

17. Årsmötets avslutande.

§ 11 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av

föreningens medlemmar kräver detta genom e-postbegäran eller skriftlig begäran till styrelsens

sekreterare. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att årsmötet ska

behandla. På extra årsmöte får endast förekomma de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 12 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Även föreningar med flera medlemmar har bara en röst.

Rösträtt kan bara utövas för den medlem som betalt medlemsavgift i enlighet med de tidpunkter som

anges i § 5.

Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.

Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den

mening som ordföranden biträder, vid personval sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av

styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig,

inte heller i val av revisor. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som

är närvarande.

§ 14 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötets medlemmar med minst 2/3 dels

majoritet. Förslag till ändring av stadgar får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Medlem som önskar utträde ur föreningen ska via e-post eller skriftligen anmäla detta till

styrelsens kassör och därmed anses omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala

beslutade medlemsavgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen

skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av

omständigheterna som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning

får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom sju kalenderdagar till styrelsen. I

beslutet ska skälen till uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom sju

kalenderdagar efter beslutet.

§ 17 För upplösning av föreningen krävs att ett årsmöte med minst 2/3 majoritet av de röstande så

beslutar. Om föreningen upplöses ska avgående styrelse besluta om vad som ska göras med

föreningens tillgångar.


