
Protokoll fört vid årsmöte med Rädda Vättern på Visingsö 2013-05-04 

§1 Jan Andersson från Visingsörådet hälsade alla välkommen till ön. Johan Elwing  

fortsatte därefter med planeringen för dagen.  Han motiverade varför 

föreningen behövs: för att kunna få in pengartill verksamheten samt kunna föra 

talan i rättssak. Vi ska jobba som fokusgrupper, arbetsgrupper och 

aktionsgrupper under föreningens paraply. Jobba med hållbar utveckling i 

Vätternregionen. Därefter förklarades mötet öppnat. 

§2 Johan Elwing och Elisabeth Lennartsson valdes som presidium. 

§3  Val av två justerare: Rune Olsson, Bengt Eriksson. 

§4 Johan läste upp interimsstyrelsens förslag och med tillägg om hållbar utveckling 

i Vätternregionen.  Programförklaringen antogs efter diskussion och bifogas 

protokollet. 

§5 Mötet var utlyst sen januari samt på hemsidan, mötet beslutade att det var  

tillräckligt. 

§6 Dagordningen fastställdes. 

§7 Föreningens stadgar beslutades efter diskussion. Bifogas protokollet. 

§8 Beslut om avgift togs enligt följande: Enskild medlem 100 kr, familj 300kr, 

företag 500 kr. Stödmedlem 50 kr. Gåvor mottages tacksamt. 

§9 Inget arvode betalas och ingen ersättning för resor första året. 

§10 Val av styrelse och revisorer: 

 Ordförande för 1 år Johan Elwing. 

 Ledamöter för 2 år: Bengt Eriksson och Elisabeth Lennartsson  

   Ledamöter för 1 år: Ann-Sofie Andersson och Britt-Marie Gyllensvaan. 

Revisorer: Jan Johanson på 2 år och Gunilla Högberg på 1 år.  

Revisorsersättare 1 år Enar Andersson. 

§11 Valberedning för 1 år: Rune Olsson, Ulla Kjellander, och Jan Andersson. 

§12 Ingen övrig fråga fanns. 

§13 Johan tackade för det stora intresset och avslutade föreningens första årsmöte. 

 



Vid protokollet: 

 

 

Elisabeth Lennartsson 

 

Protokollsjusterare:   Protokollsjusterare: 

 

 

 

Rune Olsson    Bengt Eriksson 

 

 

 

Programförklaring ARVProgramförklaring ARVProgramförklaring ARVProgramförklaring ARV    

 

ARV (Aktion Rädda Vättern) är en politiskt och religiöst obunden organisation vars syfte är att skydda 

Vättern mot alla former av miljöförstöring och verka för en hållbar utveckling inom hela 

Vätternregionen. Vättern är en unik dricksvattenkälla och en miljö som måste värnas för nutida och 

framtida behov.  

 

 

ARV verkar för:ARV verkar för:ARV verkar för:ARV verkar för:    

• Att Vättern tydligt skyddas och märks upp som vattentäkt 

 

• Att inga nya verksamheter som kan försämra vattnet i Vättern får startas som till exempel 

den planerade gruvan vid Norra Kärr och planerad provborrning efter skiffergas i Vättern. 

 

• Totalt stopp för Försvarets planer på en utökad övningsverksamhet i och i anslutning till 

Vättern.  

 



• En total avveckling av Försvarets verksamhet som på något sätt förorenar Vätterns vatten.  

 

• Att Försvaret ska sanera Vätterns bottnar från all militär materiel som genom åren har 

avsatts genom skjutningar, dumpningar, olyckor och utvecklingsverksamhet.  

 

• Att all verksamhet som ligger i anslutning till Vätterns stränder och vatten revideras med 

avseende på strängast möjliga krav. Detta gäller industri, gruvdrift, gasutvinning, kommuner 

och Försvaret 

 

• Att skapa medvetenhet och opinion kring miljöhoten mot Vättern 

 
 

Visingsö 2013-05-04 

    

 

 

 

Stadgar för ARV (Aktion Rädda Vättern) 

§1. 

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och 

kommande generationer skydda Vättern och Vätternregionen som: 

• Dricksvattentäkt 

• God miljö för boende 

• Rekreationsmiljö för boende och besökande 

• Hållbart ekosystem 

• Grund för hållbar regional utveckling 

 

§2. 

Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från 

andra intresseorganisationer. 

Föreningen har sitt säte inom Vätternregionen.  

 

§3. 

Medlem i föreningen kan den bli som stöder målsättningen i §1.  

Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet: enskild, familj, förening, 

aktionsgrupp och företag.  



För föreningar, aktionsgrupper och företag finns även möjlighet till stöd- och 

informationsanslutning.  

Varje enskild medlem har yttranderätt samt rösträtt vid möten.  

Förenings-, aktionsgrupps- och företagsmedlemmar har en persons yttranderätt 

och rösträtt. Mötet kan besluta vem som får yttra sig i speciella frågor. 

 

§4. 

På årsmötet, som genomförs senast sista lördagen i maj, behandlas 

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan. 

 På årsmötet väljs en styrelse bestående av fem till nio personer. 

Ordförande på ett år, ledamöterna väljs på två år, hälften vart annat år. 

� valberedning på tre ledamöter på ett år samt  

� två revisorer och en revisorsuppleant på ett år 

Styrelsen fördelar inom sig funktionerna kassör och sekreterare. 

Ambitionen är att styrelsens medlemmar alternerande kommer från olika 

kommuner runt Vättern. 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen via epost och hemsidan minst två 

veckor före mötet. 

 

§5. 

Styrelsen utser inom sig två firmatecknare som var för sig äger teckna 

föreningen Aktion Rädda Vätterns konton. 

 

§6. 

Styrelsen samordnar arbetet mellan årsmötena och sammanträder minst två 

gånger per år. Verksamhetsplaner upprättas av lokalgrupperna och samordnas av 

arbetsgrupper utifrån behov och tema. Viktiga och principiella frågor som inte 

finns med i verksamhetsplanen behandlas av medlemsmöten. Kallelse till 

medlemsmöten skall ske minst en vecka före mötet, om inte situationen kräver 

annat. 

 

§7. 

Utöver det av stadgarna reglerade gäller svensk föreningspraxis. Ambitionen ska 

dock vara att i så stor utsträckning som möjligt tillämpa principen om 

konsensus, alltså sträva efter samstämmighet och ömsesidig förståelse, så att inte 

majoriteter och minoriteter skapas i onödan.  Medlem har rätt att reservera sig 

mot beslut. 



 

 

§8. 

Stadgeändring beslutas av årsmöte. Förslag till stadgeändring skall vara insänt 

till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. 

Förslaget och ett yttrande från styrelsen skall distribueras tillsammans med 

kallelsen minst 2 veckor före årsmötet. 

Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen kan fattas endast av 

två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte 

med minst sex månaders mellanrum.  Om föreningen upplöses skall föreningens 

tillgångar användas på sätt som medlemmarna beslutat vid de bägge mötena.  

 

§9 

Medlem som agerar mot föreningens syfte kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen 

avgör.  

 

Stadgarna är antagna vid ordinarie årsmöte 4 maj 2013 på Visingsö. 

 

 

 


