
       

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda 

Vättern i Vadstena 2015-05-09 

§1 Ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 

 

§2 Till presidium för mötet valdes Bengt Eriksson och Elisabeth 
 Lennartsson. 

 

§3  Val av två justerare: Rune Olsson och Robert Lindström. 

 

§4 Mötet beslutade att kallelsen skett i stadgeenlig tid. 

 

§5 Dagordningen fastställdes med ändringen att föreslagen punkt 15 
rapporter behandlades efter årsmötets avslutning, eftersom inga 
beslut skulle fattas på punkten. 

 

§6 Verksamhetsberättelsen har varit utsänd och fanns på 
 bildskärmen under mötet. Beslutades att godkänna den. 

 Den ekonomiska berättelsen har också varit utsänd, fanns 
 på bildskärmen och visar på ett överskott på 67 205 kronor 
 inklusive de 40 000 som utgörs av stipendiet från Lions. Beslutades 
 godkänd. 

 Revisor Gunilla Högberg var närvarande och läste upp 
 revisionsberättelsen som godkändes. 

 

§7 Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas styrelsen för 2014. 
Mötet beslutade enligt förslaget. 



§8 Beslut om medlemsavgift togs enligt följande för 2015 och 2016: 
Enskild medlem 100 kr, förening 300 kr och företag 500 kr. Röstetal: 
medlem 1 röst, förening 1 röst, företag 1 röst. Familjemedlemsskap 
upphör, eftersom familj inte är någon juridisk person.  

 

§9 En enkel budget omfattande 50 000 kronor i inkomster och 
 lika mycket i utgifter presenterades, varav 20 000 avsätts till 
 arbetsgrupper. Mötet godkände den.  

 

§10 Beslutades att arvoden inte ska betalas ut. Vi är en ideell  förening. 

  Reseersättning betalas efter billigaste alternativ eller  18,50 
 kr/mil för resor till styrelsemöten eller andra uppdrag  som 
 styrelsen godkänt. 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas inte. 

 

§11 Till styrelse valdes följande personer på valberedningens förslag: 
Ordförande för ett år valdes Bengt Eriksson. Till ledamöter för två år 
valdes Elisabeth Lennartsson, Thor Ahlstrand, Claes-Göran Österlund 
och Herman Donnér. Ledamöter för ett år valdes Marie Hagelberg och 
Roland Törnqvist. Kvarstår ett år gör Ann-Sofie Andersson och Britt-
Marie Gyllensvan. 

 Till revisor omvaldes Jan Johansson för 2 år. Kvarstår ett år gör 
Gunilla Högberg.  

 Revisorsersättare Ulla Lagerstedt-Johansson kvarstår ett år. 

 

§12 Till valberedning omvaldes Rune Olsson, Jan Andersson och 
 Ulla Kjellander. 

 

§13 En motion har kommit om att införa att föreningen arbetar enligt 
Århuskonventionen. Styrelsen föreslog att göra ett tillägg i §2 om 
detta. Mötet beslutade godkänna ändringen. Den nya texten 
markeras och de nya stadgarna bifogas som bilaga till protokollet. 
Efter ytterligare ett medlemsmötes beslut börjar de nya stadgarna 
gälla. 

 



§14 För att förtydliga ytterligare den nya texten i stadgarna beslutades 
att en arbetsordning införs för styrelsen. Den bygger på den 
programförklaring som antogs på föreningens första årsmöte 2013, 
och kompletteras med en punkt om hur styrelsen kan stötta 
arbetsgrupper, både ekonomiskt och på andra sätt. Ett strategiskt 
mål efterlyses från styrelsen. Även juridisk utbildning efterfrågas om 
vi kan få hjälp av Gunilla Högberg Björk. Dessutom bättre kontakter 
mellan grupperna. Texten markeras och bifogas protokollet som 
bilaga. 

 En sammanställning av olika arbetsuppgifter som grupperna kan 
arbeta med visar att flera moment är lika och skulle gå att samordna 
bättre.  

 

§15 Övriga frågor: 

 Ett förslag lades fram att ARV skulle anmäla sig som Intressent i 
Vätternvårdsförbundet. Det innebär att vi får samma information som 
deras styrelse, vi får vara med på möten och diskutera och lägga 
förslag, men vi är inte medlem och har inte rösträtt och tar inget 
ansvar för deras beslut. Det skulle vara ett nytt forum för oss att 
driva frågan om rent dricksvatten i Vättern. En livlig diskussion 
fördes. I omröstningen blev det majoritet för förslaget, samt att 
styrelsen ska kontrollera att inget i deras stadgar strider mot våra. 

 Önskemål finns att styrelsen gör ett kalendarium för information om 
olika aktiviteter på hemsidan, som alla lokala grupper hjälps åt att 
fortlöpande uppdatera. 

 Vi har fått tillåtelse att ha bord under Vätternrundan och stå med 
namnlistor. Styrelsen bör beställa västar till dem som deltar där. 

 16 augusti ska en vandring ske i Vadstena med tema vatten. 

 8 augusti planeras Alla båtar i sjön, en manifestation för rent vatten i 
Vättern. Roland Törnqvist jobbar vidare med detta. 

 När föreningen lämnade svar till Vattenmyndigheten påpekade vi att 
Vätterns ekonomiska värde som ekosystemtjänst borde fastställas. 
Förslaget har också framförts till Vätternvårdsförbundet. Vi får 
avvakta reaktionen på detta. 

 

§16 Årsmötesförhandlingarna avslutades med att mötets ordförande 
tackade för bra diskussioner som resulterade i att viktiga beslut 
kunde tas med konsensus och vi hade fått många bra förslag till nya 



styrelsen. Avgående kassör Enar Andersson, som ej kunde närvara 
på mötet, tackades för sitt helhjärtade och noggranna arbete med 
bokföring och kassa. 

 Därefter blev det fika som Vadstenagruppen ordnat och som vi tackar 
för. Efter detta följde rapporter från Grännagruppen om gruvan, från 
Borghamnsgruppen om gasborrningar och från Försvarsgruppen om 
hur vi hanterat Försvarets ansökan. 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 

 

Elisabeth Lennartsson  Bengt Eriksson 

 

Protokollsjusterare:  Protokollsjusterare: 

 

 

Rune Olsson  Robert Lindström 

 

2 bilagor 

 

Bilaga Stadgeändring 

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 ska arbeta enligt 
Århuskonventionen för rätten till information från offentliga 
myndigheter, rätten att delta i beslutsprocesser och rätten till rättslig 
prövning. Föreningen har ett organisationsnummer (802473-4611) och 
har ett registrerat varumärke (522943). 
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. 
Stadgarna är ändrade vid ordinarie årsmöte 9 maj 2015 i Vadstena och fastställs 
helt vid möte 2016X-xx-xx. 
 

 

Bilaga arbetsordning: 

Arbetsordning för styrelsen /Handlingsprogram 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: 

• 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 
• Att bilda lokala och/eller  arbetsgrupper som kan ägna sig åt särskilda 

uppgifter och  frågor i enlighet med ARV:s stadgar. 
 
ARV:s verksamhet bedrivs i första hand av lokala/eller 
arbetsgrupper, som har rätt att ha en egen ekonomi och budget. 
Grupper har rätt att ta emot sponsorpengar. Grupperna kan arbeta 
med information och utbildning om hoten mot Vättern, 
opinionsbildning, ha nätverk av sakkunniga med särskild kompetens 
med mera, i enlighet med ARV:s stadgar.  

Grupperna protokollsför beslut och verksamhetsplaner. Redovisning 
av verksamhet och ekonomi ska ske till ARV:s styrelse och revisorer 
varje verksamhetsår. Föreningens styrelse ska stötta 
lokalgrupperna och samordna flera lokalgruppers verksamhet, dels 
genom ekonomiskt bidrag, men också genom ”mentorskap”. 


