STADGAR FÖR SKRÄBEÅNS VATTENVÅRDSKOMMITTÉ
§1
Skräbeåns vattenvårdskommitté har till uppgift att administrera vattendragskontrollen i
Skräbeån i huvudsak enligt uppgjort förslag till kontrollprogram (1976-10-11 reviderat
1986-10-17 och 1996-10-01 och 1999-10-15) och därutöver utgöra rådgivande organ
och kontaktorgan. Syftet med kontrollen framgår av bilaga till kontrollprogrammet.
Vidare skall kommittén verka för att åtgärder vidtages för vattenförbättrande åtgärder.
§2
Verksamheten utgörs av hela Skräbeåns avrinningsområde.
§3
Kontrollprogrammet skall uppfylla villkoren i meddelade bestämmelser enligt
miljöbalken eller annan tillämplig lagstiftning och även i övriga delar vara godkänt av
kommitténs årsstämma.
§4
Aktiva ledamöter i kommittén är
1. En representant vardera för de fem kommunerna Bromölla,
Kristianstad, Olofström, Osby och Östra Göinge
2. En representant vardera för de industrier vars deltagande årligen
fastställes på ordinarie val- och budgetsammanträde
3. En representant vardera för Länsstyrelsen i Blekinge och Skåne län
För var och en av dessa utses också en personlig ersättare.
Passiv ledamot kan inväljas i kommittén representerande intressegrupper såsom för
lantbruket, fiske o.d samt ideella organisationer.
Nya aktiva och passiva ledamöter kan efter ansökan inväljas i kommittén.
Kommun eller företag som önskar utträda ur kommittén har att göra skriftlig anmälan
härom. Utträdet äger rum vid den tid för räkenskapsavslutning, som inträffar tidigast sex
månader efter det att anmälan inkom.
§5
Kommittén utser inom sig ordförande och vice ordförande. Sekreterare kan vara
utomstående.

§6
Aktiv ledamot har en röst eller vid förfall för denne den personlige ersättaren. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock att vid val
skall lotten avgöra.
Passiv ledamot har yttranderätt men ej rösträtt.

§7
Arbetsutskottet är kommitténs verkställande organ och utgör tillika valberedning.
Arbetsutskottet skall bestå av fem ledamöter, varav två representerande kommunerna,
en industrierna, en Länsstyrelsen i Blekinge län och en Länsstyrelsen i Skåne län. Tre
ledamöter väljes på ordinarie val- och budgetsammanträde. Två ledamöter utses av
Länsstyrelserna. För var och en utses också en personlig ersättare.
Arbetsutskottet sammanträder vid behov för verksamheten. Arbetsutskottet upprättar
förslag till arbetsplan och kostnadsbudget samt förslag till årsavgifter.
Arbetsutskottet svarar för sammanställning av resultaten från undersökningarna och
rapportering därom till kommittén och berörda myndigheter.
§8
Kommittén sammanträder en gång om året till val- och budgetsammanträde och
därutöver i mån av behov. Kallelse utsändes minst en månad i förväg till val- och
budgetsammanträdet. Till övriga sammanträden utsändes kallelsen minst 14 dagar i
förväg. Ordföranden är sammankallande. Kallelse utgår även till ersättarna i kommittén
respektive utskottet. Till kallelsen fogas föredragningslista samt vid kallelse till ordinarie
val- och budgetsammanträde även arbetsutskottets och revisorernas årsberättelser
samt arbetsutskottets förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande
arbertsåret.
Val- och budgetsammanträde skall äga rum före juni månads utgång. Kommitténs
räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
Kommuner och företag har att senast två månader före val- och budgetsammanträde
meddela sin representation i kommittén.
Vid val- och budgetsammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling;
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av två personer att jämte ordförande justera sammanträdets
protokoll
3. Föredragning av arbetsutskottets årsberättelse
4. Fastställande av kommitténs ekonomiska redovisning för det gångna
verksamhetsåret och föredragning av revisorernas årsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för arbetsutskottet
6. Val av ordförande och vice ordförande inom kommittén för
kommande verksamhetsår
7. Val av ledamöter i arbetsutskott och ersättare för dessa
8. Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet
9. Val av revisorer och ersättare för dessa
10. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande
verksamhetsåret samt årsavgift för respektive kommun, industri eller
motsvarande företag. För passivt ledamotskap fastställs särskild
årsavgift.
§9
Kassaförvaltningen handhas av Bromölla kommun. Kommitténs ekonomiska förvaltning
och räkenskaper skall granskas för varje verksamhetsår av två revisorer, som jämte två
ersättare utses vid ordinarie val- och budgetsammanträde.
§ 10
För kommitténs skulder häftar endast kommitténs tillgångar inberäknat förfallna ej
betalda avgifter.

§ 11
Kommitténs firma tecknas av den eller de personer som arbetsutskottet utser till detta.
§ 12
Protokoll vid kommitténs sammanträde föres av därtill utsedd sekreterare och tillställes
efter justering samtliga ledamöter.
§ 13
Beslut om ändring av stadgar skall fattas på ordinarie val- och budgetsammanträde
med minst 2/3 av det vid sammanträdet företrädda röstetal.

