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STADGAR FÖR FORSKARE, FÖRETAG och KUSTRÅD i SAMVERKAN 
FÖR HANÖBUKTENS VATTENVÅRDSFOND 

§1 

För att bidra till ökat intresse och genomslagskraft för åtgärder som gynnar Hanöbuktens 

vatten och vattenliv har föreningen FORSKARE, FÖRETAG och KUSTRÅD i SAMVERKAN FÖR 

HANÖBUKTEN (nedan kallat föreningen) bildat en VATTENVÅRDSFOND (nedan kallat fonden). 

 
§2 
Fondens ändamål är att stödja föreningar, företag och organisationer som i föreningens anda finner, 
skapar eller visar lokala lösningar/åtgärder på de utmaningar Hanöbukten och dess vattendrag har i 
praktiken, så att goda förutsättningar utvecklas för kommande generationer att leva och verka längs 
Hanöbukten och dess vattendrag. Föreningens gällande verksamhetsinriktning ska vara vägledande 
vid beslut om utdelning ur fonden. (Verksamhetsinriktningen finns i föreningens stadgar) 
 
§3 
Fondens namn är HANÖBUKTENS VATTENVÅRDSFOND. Dess verksamhet ingår i föreningen 
FORSKARE, FÖRETAG och KUSTRÅD i SAMVERKAN FÖR HANÖBUKTENS verksamhet, 
organisationsnummer 802527–6984, nedan benämnd föreningen. 
 
§4 
Föreningen styrelse är ansvarig för fondens förvaltning och utgör därmed styrelse även för fonden. 

§5 
Fonden marknadsförs av föreningen. 

§6 
Beslut om medelstilldelning ur fonden fattas av fondens styrelse, eller av styrelsen utsedd 
delegation. I fallet då fondens styrelse ger delegation, ska delegationen bestå av minst tre av 
styrelsens ordinarie ledamöter. I händelse av att styrelsemedlem är inblandad projekt det söks 
pengar för anses denne jävig och kan inte deltaga i beslutsfattandet runt projektet. 
 
§7  
Ansökan sker på blankett som laddas ned från föreningens hemsida. 

       §8 
Föreningens årsstämma fastställer årligen hur stor del av fondens totala belopp som kan delas ut         
baserat på fondens likviditet över tid. Styrelsen tar fram förslag på utdelning och beslutar om antal 
tillfällen för utdelning ur fonden under året och datum för när ansökan till fonden ska vara styrelsen 
tillhanda. Beviljade projekt redovisas på föreningens hemsida. 
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       §9 
       Redovisning av projekt som fått medel skall ske enligt beslut från fondens styrelse. 
       Projektredovisning skall vara granskad och försedd med revisorspåtecknande från  
       sökande organisations ordinarie revisor. Slutredovisning skall ske på blankett som laddas ned  
       från föreningens hemsida.   

§10 
        Mottagare av medel kan krävas att betala tillbaka hela eller delar av utbetalade medel  
       OM 

1) medel inte kan användas på de sätt ansökan sagt och om inte annat är överenskommet 
       med fondens styrelse. 
2) åtgärd inte får tillstånd av berörda myndigheter eller sakägare (exempelvis markägare) 
3) medel uppenbarligen inte använts på föreskrivet sätt och inget föregående samråd har skett med 

fondens styrelse. 

§11 
Alla som vill bidra till HANÖBUKTENS VATTENVÅRDSFONDs ändamål har möjlighet att lämna 
penninggåvor till fonden. Om sakliga skäl föreligger äger fondens styrelse rätten att tacka nej till 
gåva. Penninggåvor får inte vara förknippade med villkor som på något sätt strider mot 
ändamålet i föreningens stadgar. 
Villkorade krav som inte går att uppfylla av olika skäl, exempelvis att det kan ta flera år innan en 
åtgärd kan startas kan innebära att fondens styrelse tackar nej till gåvan. Fondens styrelse skall 
alltid motivera avslag till gåvor. 
Minst 90% av gåvor skall gå till åtgärder inom fondens ändamål och därmed högst 10% till 
administration. 

§12 
HANÖBUKTENS VATTENVÅRDSFOND utgör en egen resultatenhet i föreningens redovisning och 
bokförs som en särskild tillgång i föreningens balansräkning. Fondens redovisning skall granskas av 
föreningens revisorer på samma sätt som föreningen i övrigt. 

 
§13 
Räkenskaperna ska liksom föreningens verksamhet i övrigt avslutas per kalenderår. 
 
§14 
Fondens stadgar kan ändras på samma sätt med samma villkor som föreningens stadgar.   

 
§15 
Upplösning av fonden beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande föreningsstämmor varav en ska vara ordinarie. Vid fondens upplösning ska 
tillgångarna överföras till och användas i föreningens ordinarie verksamhet. Skulle föreningen 
upplösas så upplöses fonden tillsammans med föreningen enligt de ändamål föreningens 
stadgar föreskriver. 


