
Stadgar för ideella föreningen 
Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten. 

 
Antagna vid konstituerande möte, A.D. 2019-11-18. 

 
§1.   

Föreningens firma är Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten. 
 

  §2.  
Föreningen har sitt säte i Kristianstads kommun. 

 
§3 a.     

Föreningens syfte är att utan politisk, religiös eller annan ideologisk färgning ideellt 
driva, uppmuntra till och främja arbetet för ett rent vatten och en cirkulär ekonomi i 

Hanöbukten, såväl uppströms som nedströms enligt modellformen ”källa till hav”, och i 
den form och med den verksamhet som tid efter annan passar inom föreningens endera 
ekonomiska eller andra ramar. Med Hanöbukten menas såväl kustområden, som marina 
områden, liksom såväl uppströms som nedströms i vattendrag inom Skåne, Blekinge och 

Småland som på något sätt har bäring för ett rent vatten i Hanöbukten. 
 

§3 b. 
Föreningen skall i vid mening sträva efter att utgöra en neutral och samlande plattform 

för alla som vill engagera sig för ett rent vatten och en cirkulär Hanöbuktsregion (se även 
§5). För att nå detta mål upprättas en särskild code of conduct, där alla är välkomna att 
göra insatser som är till gagn för Hanöbuktens invånare i ekologisk, ekonomisk, social 
och kulturell mening. Insatserna ska på något sätt bidra till en bättre och mer hållbar 

miljö i regionen och utgöra ett exempel för regioner med liknande komplexa 
förutsättningar. 

 

§3 c. 
Föreningen kan, om styrelsen eller årsstämman så beslutar, även vara ansluten till eller på 

annat sätt samarbeta med lämpliga intresseorganisationer för miljöverksamhet i vid 
mening. Sådana övergripande intresseorganisationer måste dock på motsvarande sätt 

arbeta i övrigt neutralt. 
 

§4. 
Föreningens uppgift är att sprida och tillgängliggöra den kunskap som finns om 

Hanöbuktens status, både om problem och åtgärder, men också om positiva exempel på 
vad som görs av företag, myndigheter, föreningar och enskilda personer. För detta syfte 
har föreningen en hemsida och sociala medier, men även andra sätt ska användas, t.ex. 
genom regelbunden kontakt med media. Föreningen ska vidare uppmuntra till fortsatt 
engagemang genom kunskapsspridning, workshops, seminarier, publikationer, m.m. 



Föreningen ska också, där så är möjligt, hjälpa företag och föreningar att skriva 
ansökningar för bidrag till åtgärder för rent vatten och cirkulär ekonomi. Föreningen skall 

verka för att forskare, företag och kustråd kan mötas i Samverkan för Hanöbukten. 
Styrelsen äger att löpande under verksamhetsåret besluta om lämpliga projekt, samt ha 

ansvaret för budgeten. Vid stora åtaganden fordras dock att styrelsen rådgör med 
medlemskretsen genom medlemsmöte eller extra ordinarie årsstämma. 

 
§5. 

Medlem i föreningen kan vara företag, myndigheter, organisationer, föreningar och 
enskilda personer. Varje medlem ska på något aktivt sätt visa intresse för att stödja 

föreningens verksamhet, genom exempelvis ekonomiska bidrag, kunskaps- och 
erfarenhetsspridning eller aktiviteter. Medlem betalar årsavgift, som årsstämman beslutar. 
Varje medlem äger vid omröstningar en röst. Medlem som icke fullgör sina ekonomiska 

åligganden, eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet eller syfte, kan av 
stämma eller medlemsmöte förklaras ha förlorat sitt medlemskap. Inbetalad årsavgift 

och/eller andra anslag återbetalas ej. 
 

§6 a. 
Föreningens parlamentariska uppbyggnad består av årsstämma och styrelse. Styrelsen 
äger rättighet och i vissa fall skyldighet att kalla till medlemsmöte eller extra ordinarie 

årsstämma, som då har samma beslutsrätt som sedvanlig årsstämma. Vid årsstämma ska 
sedvanliga stämmoärenden behandlas, samt vara av styrelsen i förväg beredda i enlighet 

med god styrelse- och revisionssed, och därjämte vara fullt öppna handlingar för 
stämman i form av överskådliga aktsamlingar. 

 
§6 b. 

Årsstämman äger att: 
 - utse och granska hela styrelsen, vilken skall bestå av ett jämt antal ordinarie ledamöter 

(dock högst sex (6)) plus ordförande, vilken äger utslagsröst. 
- utse ordförande och kassör i styrelsen. 

- vid behov utse högst fyra (4) suppleanter å ett år. 
- utse en (1) revisor med revisorssuppleant med ett års mandatperiod. 

- vid möjlighet utse valberedning å högst två (2) ledamöter plus sammankallande. 
- fastslå medlemsavgift för föreningen. 

Styrelsen utses av stämman, på så sätt, att högst hälften av ledamöterna väljs samtidigt, 
dock aldrig ordförande och kassör samtidigt. Alla ordinarie mandatperioder - inklusive 

ordförande och kassör - löper normalt på två (2) år. Suppleanter väljs på ett år. 
 

§6 c. 
Styrelsen äger att: 

- befullmäktiga ordförande och kassör att, var för sig, teckna föreningens firma. 
- inom sig utse sekreterare och övriga styrelsefunktionärer. 

- handha föreningens löpande ärenden, dess budget, samt vid ärenden av väsentlig vikt 
kalla medlemmarna till medlemsmöte/alt. extra ordinarie årsstämma. 

- vid behov utse kommittéer, utskott, arbetsgrupper, etc. inom eller utanför styrelsen. 
- vid behov formulera och godkänna regler, som icke omfattas av stadgarna, för 



föreningens och dess medlemmars vidkommande, vilka kan omformuleras och 
uppdateras av de olika styrelserna efter behov och önskan, utan att konsultera 

medlemsmöte. 
För att styrelsemöte skall vara laga, måste minst hälften av de ordinarie ledamöterna vara 

närvarande, om suppleanter icke finnas, samt högst två (2) ordinarie frånvarande om 
suppleanter däremot är valda och närvarande i ordinaries ställe. Styrelsens ordförande 
äger rätt att adjungera deltagare. Denna person äger dock ingen rösträtt vid styrelsens 

sammanträde. 
 

§7. 
Kallelse till stämma/medlemsmöte skall i laga ordning vara medlemmarna tillhanda 

senast tre (3) veckor före utsatt datum. Ordinarie årsstämma skall avhållas före första 
kvartalets utgång. 

 
§8. 

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.  
   

§9. 
Föreningens medlemsintäkter ska användas till löpande kostnader för drivandet av 

verksamheten i föreningen. I övrigt ska bidrag sökas för verksamheten, projekten och 
övrigt uppkommande. Föreningens eventuella årsvinst, skall fonderas för fortsatt 

vidareutveckling. 
   

§10. 
Stadgeändringar kan komma till stånd genom skriftligt sådant förslag från styrelsen, 

vilket skall medsändas kallelse till stämma/medlemsmöte, att beaktas av medlemmarna. 
Den aktuella formulering, som önskas ändras, skall medsändas. Förslag kan även väckas 
av envar, medlem i föreningen, och skall i sådant fall sändas till styrelsen senast vid tiden 
för inkommande av motioner till årsstämman, vilket framgår av kallelsen. Under året kan 

förslag också väckas och beredas av styrelsen, som då även beslutar om behovet av ev. 
extra ordinarie stämma/medlemsmöte. Förslaget måste vara antaget av styrelsen medelst 

acklamation, eller försett med ev. reservationer, före stämma, vilken måste anta eller 
förkasta förslaget, vilket skall ske vid sluten omröstning med rösträknare. Styrelsen äger 

att på möte snarast efter stämman åter klubba igenom förslaget. Stämman kan också 
besluta bordlägga eller vidare utreda förslaget, vilket då tidigast kan godkännas vid ny, i 

laga ordning kallad till, extra stämma. 
 

§11.   
Föreningens likvida tillgångar ska vid ett eventuellt upplösande, förslag om vilket väckes 

av helt enig styrelse, utomstående fordran av myndighet, eller minst 1/3 av 
medlemskretsen, och beredes i samma ordning som stadgeändring enligt §10, fördelas på 
ett eller flera med föreningens syfte förenliga projekt eller insatser för miljö och hållbar 
utveckling i Hanöbukten av styrelsen å möte direkt i anslutning till stämman. Stämman 
äger därefter besluta huruvida föreningens eventuella fasta tillgångar, inventarier, m.m., 
ska försäljas till marknadspris, eller skänkas till andra miljöprojekt. Intäkterna från ev. 

försäljning, tillfaller de projekt som tidigare beslutats om ska gynnas. 


