
 
 

 

Stadgar 
2017-06-27 

Stadgar för Luftvårdsförbundet 
Fastställda på konstituerande årsstämma 2017-06-27. 

 

Föreningens namn 
§1 Föreningen namn är Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. 

 

Ändamål och verksamhet 
§2 Luftvårdsförbundets ändamål är att:  

- Bidra till att kartlägga luftkvaliteten i Göteborgsregionen.  

- Redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de blir ett stöd i påverkans- och 

planeringsprocesser i regionen. 

- Bidra till att dela information och erfarenheter samt inspirera till forskning.  

- Fungera som rådgivande organ samt rekommendera medlemmarna åtgärder i 

luftvårdsfrågor. 

 

Föreningens säte 
§3 Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborgs stad. 

 

Medlemskap 
§4 Ansökan om medlemskap i förbundet görs hos förbundets styrelse som prövar och avgör 

om medlemskap skall beviljas. 

Medlem kan hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Utträde sker vid räkenskapsårets 

slut. 

Medlem kan uteslutas om medlem ej erlägger årsavgift eller agerar på ett sätt som 

motverkar förbundets ändamål. Beslut om uteslutning kan endast fattas av årsstämman.  

 

Avgifter 
§5 Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter som fastställs av ordinarie årsstämma 

för kommande räkenskapsår. 
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Årsstämma 
§6 Ordinarie årsstämma skall årligen hållas före juni månads utgång. Frågor som önskas 

behandlas på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie 

årsstämma. Årsstämmans sammansättning utgörs av politiska representanter från 

förbundets medlemskommuner, tillika GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad, samt 

representanter från företag och myndigheter. 

Extra årsstämma hålls då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tredjedel av 

antalet medlemmar så begär. 

 

Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  

4. Fastställande av dagordning 

5. Fastställande av röstlängd  

6. Årsstämmans behöriga utlysande  

7. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  

8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning  

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

10. Fastställande av verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår 

11. Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår 

12. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår  

13. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  

14. Val av ordförande   

15. Val av övriga ledamöter  

16. Val av suppleanter  

17. Val av revisorer   

18. Val av valberedning 

19. stämman avslutas  

 

Kallelse  
§7 Kallelse till årsstämman skall med fullständig föredragningslista tillställas medlemmarna 

digitalt senast 14 dagar före stämman. 
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Styrelse 
§8 Förbundet leds av en styrelse bestående av 8–10 ledamöter och 8–10 ersättare. 

Styrelsens sammansättning skall vara representativ på ett sätt som avspeglar de 

fullbetalande medlemsföretagen/medlemsorganisationerna. Länsstyrelsen och andra 

associerade medlemmar kan adjungeras in i styrelsen. Representanter utses vid varje 

årsstämma.  

Ersättarna aktiveras vid frånfälle. Politiker ersätter politiker och tjänstemän ersätter 

tjänstemän. 

Styrelsen skall förvalta förbundets angelägenheter och sörja för att förbundets ändamål på 

bästa sätt främjas. Styrelsen bereder frågor inför årsstämman samt ansvarar över att fatta 

beslut om detaljbudget och löpande verksamhetsfrågor. På uppdrag från årsstämman och 

med utgångspunkt i verksamhetsinriktning tar styrelsen fram en verksamhetsplan för 

kommande verksamhetsår. 

Styrelsen har en särskild arbetsordning som fastställs av årsstämman. Förändringar av 

arbetsordningen beslutas av årsstämman, i övrigt tas arbetsordningen ej upp för beslut vid 

årsstämman.  

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Styrelsen sammanträder minst 

två gånger och max fyra gånger årligen efter styrelsens kallelse. Kallelse skall ske digitalt och 

minst 10 dagar före sammanträde. 

Utseende av firmatecknare och övriga funktioner vilka inte beslutas av föreningsstämman 

regleras i styrelsens arbetsordning. 

 

Rösträtt  
§9 Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

 

Räkenskapsår 
§10 Förbundets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. 
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Revision 
§11 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på 

ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls, två revisorer med lika 

många suppleanter. 

 

Ändring av stadgar 
§12 För ändring av förbundets stadgar krävs beslut av ordinarie årsstämma. För antagande 

av ändring erfordras att minst två tredjedelar av angivet röstetal är ense om beslutet samt 

att ärendet varit angivet i kallelsen. 

 

Upplösning 
§13 Beslut om förbundets upplösning skall fattas av två på varandra följande 

förbundsstämmor av vilka minst en skall vara ordinarie förbundsstämma. Vid förbundets 

upplösning skall innestående tillgångar fördelas mellan medlemmarna i proportion till 

medlemmarnas årliga avgifter. 


