
FÖREDRAGNINGSLISTA 

2021-02-12 

Sammanträde med Svealands 
Kustvattenvårdsförbunds styrelse 

Tid Fredagen den 12 februari 2021 kl. 13.00-14.30 

Plats Digitalt sammanträde, länk utsänds med handlingar. 

Styrelsen 

1. Sammanträdet öppnas.

2. Godkännande av föredragningslista samt att dagens protokoll får
läggas ut på hemsidan.

3. Tidigare protokoll

- Styrelsemöte 27/11
- Beredningsgruppmöte 26/1

Bilaga 1 
Bilaga 2 

4. Ekonomi
Muntlig redovisning
Controller ger en muntlig redovisning av preliminärt bokslut.

5. Inför förbundsstämman den 23 april
Beslutspunkt
Om stadgeändring och programmet.
Förslag att lägga till uppsägningstid i stadgar.

Bilaga 3 

6. Svealandskust rapporten
Informationspunkt
Preliminärt program och lägesrapport

Bilaga 4 

7. Framställan till regeringen i ärendet dumpade gifttunnor
Beslutspunkt

Bilaga 5 

8. Övriga frågor

9. Avslut.
Nästa styrelsemöte 19/3  2020 kl.  13.00-14.30
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Svealandskusten 2021 – artikelförslag 25 januari, 2021 

(manusstopp 1 februari 2021, lansering 23 april 2021) 

Fasta inslag 

Förord (förbundsordföranden)  1 sida 

Tillståndet längs kusten (MAF) 8 sidor 

Notiser: nya stiftelsen, fler förslag behövs… 2 sidor 

Medlemspresentation (SKVVF föreslår och kontaktar) 2 sidor 

Tabellerna   2 sidor 

Program och karta  1 sida 

Totalt 16 sidor 

Artikelförslag (Totalt 18 sidor) 

Belastning (MAF, uppdatering av 2013) 6 sidor 

Lokala Åtgärdsprogram (Sthlm, Nacka, Jakob)  4 sidor 

Arbetet bakom data – bildreportage kanske ? (Jakob) 2 sidor 

Levande vikar – presentation (Linda Kumblad)  2 sidor 

Spiggvågen (Jocke/Johan Eklöf) 2 sidor 

Strömmingsfisket  (Henrik C Andersson, Lst Sthlm) 2 sidor 
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2021-02-04 

Stadgar för Svealands Kustvattenvårdsförbund

§ 1 Mål och verksamhetsområde 

Förbundet ska i enlighet med sin policyförklaring, som bifogas stad-
garna, verka för en god vattenvård inom dess verksamhetsområde ge-
nom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och orsa-
ker till påverkan, och därigenom vara medlemmarna behjälpliga i de-
ras vattenvårdande verksamhet. 

Förbundet ska: 

lämna en skriftlig översiktlig redogörelse en gång per år över före-
tagna undersökningar och åtgärder som vidtagits i vattensystemen 
inom förbundets verksamhetsområde. Såväl resultat från recipientkon-
trollen som miljöövervakningen ska finnas med i rapporten. Periodiskt 
ska effekterna av vidtagna åtgärder redovisas. 

Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnen i Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län och sträcker sig till länsgränsen 
mot Gävleborgs län i norr samt till länsgränsen mot Östergötlands län 
i söder. 

§ 2 Medlemskap och organisation 

Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell förening. Föreningen 
är öppen för länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommuner 
och landsting, offentliga och privata bolag samt organisationer som 
bedriver verksamhet som påverkas av, påverkar eller utövar tillsyn 
över vattenförhållandena inom förbundets verksamhetsområde. Även 
andra som har intresse av eller vill främja förbundets verksamhet kan 
upptas som medlemmar i förbundet. 

Förbundet består av förbundsstämma, styrelse, revisorer, berednings-
grupp, och valberedning. Styrelsen utser beredningsgruppen som ska 
bestå av tjänstemän med beredande och stödjande funktion till styrel-
sen. Beredningsgruppen ska medverka till att förbundets verksamhet 
står på en vetenskaplig grund. 
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§ 3 Finansiering 

Förbundets verksamhet ska i första hand finansieras genom medlems-
avgifter fastställda av förbundets årsstämma. 

§ 4 Medlemskap 

4:1 Ansökan om medlemskap ställs skriftligt till förbundets styrelse, 
som prövar och avgör medlemskapet. 

4:2 Medlem har skyldighet att: 

◊ till förbundet erlägga de avgifter som årligen beslutas av för-
bundsstämman, senast juni månads utgång.

◊ utse kontaktperson i frågor rörande förbundets praktiska verk-
samhet.

4:3 Medlem som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen anmäla 
det till styrelsen. 

4:4 Uppsägning av medlemskap skall ske senast den 1 mars året för 
utträde. Avtalet kan sägas upp senast den mars före nästkom-
mande budgetår. Om uppsägning sker efter den 1 mars gäller av-
talet även nästkommande år. 

4:5 Medlem som inte till alla delar uppfyller sina åtaganden gentemot 
förbundet, kan uteslutas av förbundsstämman. Minst två tredje-
dels majoritet krävs för att utesluta en medlem. 

4:6 Medlem som utträtt eller uteslutits ur förbundet, äger ej rätt till 
förbundets tillgångar. 

§ 5 Rösträtt 

Varje medlem äger en röst. 

Beslut vid förbundsstämma fattas med enkel majoritet utom i fall som 
framgått av § 4 samt §§ 8 och 9. 

Rösträtt förutsätter att debiterade och till betalning förfallna medlems-
avgifter erlagts. 

Begärs omröstning ska den ske öppet efter upprop enligt den för för-
bundsstämman gällande röstlängden. Vid personval behöver inte om-
röstningen vara öppen. Faller rösterna lika för olika meningar skiljer 
vid personval lotten, annars är det ordförandens mening som avgör. 
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§ 6 Förslagsrätt 

Medlem äger förslagsrätt på ordinarie förbundsstämma. Förslag ska 
vara skriftliga och försedda med motivering. De ska ha kommit in till 
styrelsen senast vid februari månads utgång. 

§ 7 Förbundsstämma 

7:1 Ordinarie förbundsstämma ska hållas under april månad på tid 
och plats som styrelsen bestämmer. 

7:2 Extra förbundsstämma ska hållas, då styrelsen så beslutar, när re-
visorerna eller minst en femtedel av antalet medlemmar så begär. 

7:3 Vid förbundsstämman representeras varje medlem av ett för ka-
lenderår utsett ombud. För ombudet ska finnas ersättare. Ombud 
och ersättare utses av respektive medlem. 

Uppgift om utsedda ombud och ersättare ska meddelas förbunds-
styrelsen senast två veckor före förbundsstämma. 

7:4 Kallelse ska utsändas senast en månad före stämma. Verksam-
hetsberättelse, revisorernas berättelse, budget för nästkommande 
år och arbetsplan ska vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor 
före stämman. Förbundsstämman öppnas av styrelsens ordförande 
eller av den person som styrelsen utser. 

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1. Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade med-
lemmar.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans proto-
koll.

4. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.

5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt fråga om
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda ba-
lansräkningen.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser.
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8. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

9. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
och vid behov långsiktigt program för ett fastställt antal år.

10. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt pre-
liminär budget för nästkommande.

11. Bestämmande av årsavgift.

12. Val av ordförande och vice ordförande.

13. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen.

14. Val av revisorer och ersättare för dem.

15. Val av valberedning.

Ärenden som av styrelsen eller av medlem jämlikt § 6 i stadgarna hän-
skjutits till stämman. 

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke behandlas än såd-
ana som är upptagna i kallelsen. 

§ 8 Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande för-
bundsstämmor varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Be-
slutet är därvid giltigt om det på bägge stämmorna biträtts av minst två 
tredjedels majoritet. Om förbundsstämman är helt enig kan beslut om 
stadgeändring tas på en ordinarie förbundsstämma. 

§ 9 Upplösning 

Beslut om förbundets upphörande ska fattas av två på varandra föl-
jande förbundsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie årsstämma. 
Beslutet ska biträdas med minst två tredjedels majoritet på båda 
stämmorna. 

Vid upplösning av förbundet ska förbundets behållna tillgångar förde-
las mellan de dåvarande medlemmarna efter vid upplösningstillfället 
gällande avtal. 

§ 10 Styrelse 

Styrelsen, som är förbundets verkställande och förvaltande organ, ska 
ha sitt säte i Stockholm och bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. 
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Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens mandattid skall 
överensstämma med mandattid för val till kommun och landsting. 
Om ledamot eller ersättare avgått, ska styrelsen utse ny ledamot eller 
ersättare att inträda i dennes ställe under resterande del av mandat-
perioden. Den ledamot eller ersättare styrelsen utser ska utses av och 
tillhöra samma politiska part som den avgående ledamoten eller ersät-
taren har valts in för. Avseende företag och ideella organisationer ut-
ses ny ledamot av det företag eller organisation som den avgående le-
damoten eller ersättaren tillhört. 

Ledamöterna fördelas på följande sätt: 
2 ledamöter representerar kommunerna i Stockholms län 
1 ledamot för kommunerna i Uppsala län 
1 ledamot för kommunerna i Södermanlands län 
1 ledamot Stockholms stad 
1 ledamot för regioner  
1 ledamot för länsstyrelserna  
3 ledamöter för företagen 
2 ledamot för övriga medlemmar 

Ersättare utses enligt nedan: 
3 ersättare representerar kommunerna i Stockholms län 
1 ersättare för kommunerna i Uppsala län 
1 ersättare för kommunerna i Södermanlands län 
1 ersättare Stockholms stad 
1 ersättare för regioner 
1 ersättare för länsstyrelserna  
2 ersättare för företagen 
2 ersättare för övriga medlemmar 

Ordning för ersättares inträde som tjänstgörande ledamot 
Ledamot från Stockholms län ersätts i första hand av ersättare från  
Stockholms län. 
Ledamot från Södermanlands län ersätts i första hand av ersättare från 
Södermanlands län. 
Ledamot från Uppsala län ersätts i första hand av ledamot från Upp-
sala län. 
Ledamot från regioner ersätts i första hand med ersättare från regioner. 
Ledamot från länsstyrelse ersätts i första hand med ersättare från läns-
styrelse.  
Ledamot för företagens ersätts i första hand av ersättare för företagen.  
Ledamot för gruppen övriga ersätts i första hand av ersättare för grup-
pen övriga. 

§11 Firmateckning 

Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem, som sty-
relsen utser enligt fastställd delegationsordning. 
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§12 Valberedning 

Valberedningen ska bestå av: 
1 ledamot från Uppsala läns kommuner 
2 ledamöter från Stockholms läns kommuner 
1 ledamot från Södermanlands läns kommuner 
1 ledamot som representerar länsstyrelserna  
1 ledamot som representerar regioner 
De ideella organisationerna, företagen samt övriga, lämnar förslag till valbe-
redningen på styrelserepresentation.  

§ 13 Revisorer 

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av 
två av årsstämman utsedda revisorer. Räkenskaperna ska tillika med 
verksamhetsberättelsen angående verksamhetsårets förvaltning till-
handahållas revisorerna senast den 15 februari varje år. Revisorerna 
ska senast den 15 mars, till styrelsen, avlämna sin berättelse över 
granskningen, vari förslag avseende ansvarsfrihet ska lämnas. 

§ 14 Verksamhetsår och räkenskapsår 

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 

§ 15 Bestämmelserna träder ikraft 

Stadgarna träder ikraft efter förbundets ordinarie årsstämma den 1 maj 
2021.  

Dessa stadgar är antagna vid förbundets ordinarie förbundsstämma 
den 24 april 2021. 

Kjell Jansson Kristian Krassman 

Ordförande v. ordförande



Datum 2021-01-05 

Svealands kustvattenvårdsförbund 
Box 38145 
100 64 Stockholm 
Besöksadress:”Fatburen”, Södermalmsallén 36, 5 tr 

Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Öhman 
tel 08-5800 2101 
e-post: frida.eik-Öhman@skvvf.se
www.skvvf.se

Framställan till Sveriges regering 

23 000 tunnor med katalysatormassa som innehåller bland annat kvicksilver dumpades längs 
Svealandskusten på -50 och -60 talet. 3600 av dessa är lokaliserade. Undersökning av skicket på 
tunnorna som gjordes för snart 13 år sedan, 2006 visade att tunnorna började vittra sönder och hade 
omfattande rostskador. 

Undersökningarna gjorda då visade på låga halter kvicksilver i sedimentet. Så kommer det inte vara 
när tunnorna tillslut vittrar sönder och då kommer det sannolikt vara en stor katastrof både för 
djurlivet och för människors vistande och rekreation samt påverkan på mattillförsel från havet för 
djur och människor. 

Det aktuella området är så geografiskt stort och konsekvenserna vid en utlösande faktor så stora att 
Svealands kustvattenvårdsförbund därför vädjar om att lyfta detta ärende högre upp på agendan 
innan katastrofen är ett faktum.  

Svealands kustvattenvårdsförbund vädjar att 

1) Samordning sker mellan de berörda länsstyrelserna och en handlingsplan för hantering av de
aktuella tunnorna läggs fram (för remiss).

2) Agerande även om läget just nu inte är akut, då det snabbt kan vända och vi vill inte se att
Sverige agerade för sent i detta ärende.

Med vänlig hälsning 

Svealands kustvattenvårdsförbund 
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