
Stadgar för Aktion Rädda Vättern (ARV) slutligen antagna  
på medlemsmöte den 22 november 2022. 
 
§1. Föreningens namn 
Föreningens namn är Aktion Rädda Vättern som förkortas ARV. Föreningen har 
organisationsnummer 802473-4611 och har ett registrerat varumärke (522943). Föreningen 
har sitt säte inom Vätternregionen. Vid internationella kontakter är föreningens namn Save 
Lake Wettern. 
 
§2 Föreningens syfte 
ARV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen är icke 
vinstdrivande med huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen 
i Vättern och Vätterbygden.  
ARV bildades för att bevara Vättern som dricksvattentäkt, friskt ekosystem och unikt 
naturområde genom att i första hand skydda Vättern mot tre nya storskaliga hot. Det 
handlar om 
 

att i lag förbjuda borrning i alunskiffer efter fossil metangas i Motalaviken och Vätterns 
strandområden, 
att förhindra att nya gruvor anläggs inom Vätterns tillrinningsområde och  
att stoppa Försvarsmaktens planer på att kraftigt utöka användningen av Vättern som 
skjutfält och flygövningsområde. 

 
ARV:s styrelse kan vid behov ta upp och prioritera andra miljöfrågor som berör Vättern än 

dessa tre huvudfrågor. Utgångspunkten ska dock vara att frågorna har ett brett allmänt stöd 

och att ARV:s styrelse bedömer att föreningen kan bidra med lösningar och förbättringar. 

 
ARV är en demokratiskt styrd medlemsorganisation som arbetar med faktabaserad 
opinionsbildning och ickevåldsmetoder.  
 
§3. Medlem 
Enskild person, organisation eller företag som stöder ARV:s syfte kan bli medlem i 
föreningen. Medlem ska följa föreningens stadgar och riktlinjer. Medlemskap inträder när 
medlemsavgiften är betald och avslutas när medlemsavgiften inte längre betalas eller om 
medlem uteslutits. Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen. 
 
§4. Medlemsavgift 
Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet för följande kategorier:  
a) enskild person, 
b) organisation, 
c) företag.  

 
§5. Medlemsmöten och rösträtt 
Föreningen håller årligen ett ordinarie årsmöte, senast sista dagen i maj månad. Vanliga 
medlemsmöten hålls då styrelsen anser det lämpligt. Kallelse till vanligt medlemsmöte ska 
skickas ut via e-post minst en vecka i förväg. Medlemsmöte ska även hållas då minst tio 
procent av föreningens medlemmar kräver det. Begäran om medlemsmöte ska ske skriftligt 
till ordförande och mötet ska genomföras inom två månader från begäran. 



 
Varje enskild medlem har yttranderätt och rösträtt vid möten. Förenings- och 
företagsmedlemmar har en persons yttranderätt och rösträtt. Mötet kan besluta att icke-
medlemmar får yttra sig i speciella frågor. Beslut fattas med acklamation om inte rösträkning 
begärs. Vid lika röstetal avgör ordföranden. 
 
§6. Årsmötet 
Kallelse till årsmöte ska ske senast tre veckor innan mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och 
kan skickas med e-post eller brev med uppgift om dagordning, tid och plats. 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma: 

1. Val av mötesordförande 
2. Val av mötessekreterare 
3. Val av två justeringspersoner 
4. Godkännande av dagordning 
5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 
11. Val av ordförande och styrelse 
12. Tillsättande av valberedning 
13. Val av revisorer 
14. Motioner som varit styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet 
15. Övriga ärenden som uppförts på föredragningslista 
16. Mötets avslutande 

 
§7. Styrelsen 
Den som är enskild medlem i föreningen kan väljas till styrelsen. Styrelsen består av minst 
fem och högst nio ledamöter, varav en ordförande. Ambitionen är att styrelsens 
medlemmar kommer från olika kommuner runt Vättern. 
 
Ordförande väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år, hälften vartannat år.  
 
Styrelsen konstituerar sig och fördelar inom sig funktionerna kassör och sekreterare. 
Styrelsen kan adjungera medlem till styrelsemöte. Adjungerad har yttranderätt men inte 
rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
Ordförande och kassör utses till firmatecknare, två i förening. Styrelsen kan även ge fullmakt 
åt medlem utanför styrelsen att företräda föreningen gentemot bank tillsammans med 
kassör eller ordförande, två i förening. 
 
§8. Styrelsens uppgifter 
Styrelsen samordnar arbetet mellan årsmötena och sammanträder minst tre gånger per år. 
Styrelsen ska omhänderta föreningens löpande angelägenheter och förvalta föreningens 
medel. Styrelsen kan uppmuntra lokal organisering inom föreningen och kan även använda 
sig av olika arbetsgrupper, rådslag och/eller kontaktpersoner för vissa frågor eller 
geografiska områden. 
 



Inför årsmötet ska styrelsen sammanställa verksamhetsberättelse, utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget. Minst sex veckor före årsmötet ska styrelsen sända 
föreningens räkenskaper och protokoll till revisorerna. 
 
§9. Valberedning  
Valberedningen består av minst två ledamöter som väljs på årsmötet med mandattiden ett 
år. Sammankallande i valberedningen utses på årsmötet. 
 
§ 10. Revision 
Vid årsmötet utses två revisorer och en revisorssuppleant. Alla tre väljs på ett år. Det åligger 
revisorerna att granska föreningens verksamhet och räkenskaper och att årligen lägga fram 
en revisorsberättelse. 
 
§11. Svensk föreningspraxis 
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.  
 
§12. Stadgeändring  
Stadgeändring beslutas av årsmöte. Förslag till stadgeändring ska vara insänt till styrelsen 
senast två månader före årsmötet. Förslaget och ett yttrande från styrelsen ska distribueras 
tillsammans med kallelsen minst tre veckor före årsmötet. Beslut om stadgeändring kan 
fattas endast av två på varandra följande föreningsmöten, varav det första ska vara ordinarie 
årsmöte. Nästkommande medlemsmöte i syfte att ändra stadgarna får genomföras först då 
minst två månader passerat.  
 
§13. Upplösning 
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på två av varandra följande 
medlemsmöten – med minst två månaders mellanrum – varav det ena ska vara ordinarie 
årsmöte.  
 
Upplösningsbeslutet ska vid båda mötena bifallas av minst tre fjärdedelar av de närvarande. 
När beslut om upplösning fattas, ska beslut samtidigt fattas om hur föreningens tillgångar 
ska användas. Tillgångarna ska användas på ett sätt som främjar föreningens syften  
 
 
(Denna stadga ersätter tidigare stadga från den 7 december 2021.) 


