
Stadgar för Bråns vattenförening ek. för. 

§ 1. Företagsnamn 

Föreningens företagsnamn är Bråns Vattenförening ekonomisk förening. Org nr: 794000-4315 

§ 2. Verksamhet 

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska 

vara att tillhandahålla godkänt dricksvatten till vattenföreningens anslutna medlemmar. 

Föreningen åtar sig att genom analys säkerställa att dricksvattnet är godkänt. Föreningen åtar 

sig att genomföra faroanalys enligt kommunens anvisningar. 

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att betala av föreningen fastställda avgifter samt 

vid behov hjälpa till med underhåll och dylikt. 

§ 3. Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Vännäs kommun, Västerbottenslän. 

§ 4. Medlemskap 

Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. En sökande som förväntas delta i föreningens 

verksamhet på det sätt som lagen kräver kan bli medlem i föreningen. Sökanden ska också 

uppfylla de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet.  

Om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra medlemskap.  

§ 5. Medlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala en insats och den medlemsavgift som föreningsstämman 

har bestämt. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut. 

§ 6. Insats 

Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 500 kronor. Insatsen ska betalas när 

styrelsen har beviljat medlemskapet. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om 

ekonomiska föreningar. Styrelsen har rätt att ändra insatsbeloppet med hänsyn till inflation. 

Nytt insatsbelopp ska fastställas vid årsstämma.  

§ 7. Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Avgiften beslutas av 

föreningsstämman och får vara högst 1000 kronor. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt 

och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

§ 8. Uteslutning 

En medlem får uteslutas om han eller hon 

• grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen 

• inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver 

• inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till 

föreningens verksamhet.  

Det är föreningsstämman som fattar beslut om att utesluta en medlem. 



§ 9. Upphörande av medlemskap 

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att 

medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Detta gäller inte i de fall som regleras 

särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.  

§ 10. Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst 2 och högst 4 

styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för 

tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 11. Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning 

väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av föreningsstämman 

för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 12. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 13. Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie 

föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och 

förvaltningsberättelse. 

§ 14. Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På den 

ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val  

av protokollförare. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justerare. 

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordningen. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av 

vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen. 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna. 

10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas. 

12. Val av styrelse. 

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 

14. Val av valberedning. 

15. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar. 



§ 15. Kallelse till föreningsstämma 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma 

på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före 

stämman. 

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till samtliga 

medlemmar, samt genom publicering på sociala media. 

§ 16. Vinst  

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut 

balanseras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda 

insatser. 

§ 17. Upplösning  

Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande 

till inbetalda insatser. 

§ 18. Ändring av stadgar 
Ändring av stadgar kan ske medelst att förslag till ändring inlämnas till styrelsen senast 31 januari det 

året årsstämma skall hållas. Stadgeändring behandlas på årsstämman och kräver 2/3 dels majoritet av 

de närvarande röstberättigade på årsstämman.  

Övrigt 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.  

 

Tilläggsstadgar 
Avgifter, klargörande och tillägg.  
 
1. Insats. Reglerad i stadgarna ovan 
 
2. Medlemsavgift. Stadgar för ekonomiska föreningar innehåller obligatorisk medlemsavgift 
(årlig). Beslutas av årsstämman. 
 
3. Anslutningsavgift 
Ny medlem som framställer begäran om anslutning till föreningens vattendistributionssystem 
skall betala en anslutningsavgift. Avgiften skall täcka föreningens kostnader för fysisk och 
administrativ anslutning.  
Anslutningsavgiften är lika med halva kostnaden som Vännäs kommun tar ut för anslutning till 
det kommunala dricksvattennätet. Anslutningsavgiften fastställs med 50 % av Vännäs kommuns 
kommunala VA taxa för vattenanslutning, som beslutas årligen.  
I anslutningsavgiften ingår: stoppkran, vattenmätare med konsoller, rör/slag fram till 
anslutningspunkten vid tomtgräns. 
 
4. Dricksvattenavgifter 
4a. Fast avgift tas ut med av föreningsstämman fastställt belopp. (300 kr, 2019) Denna avgift är 
lika med medlemsavgiften. 
Föreningsstämman fastställer om avgift enligt pkt 2 ovan avser samma som pkt 4a eller om avgift 
tas ut för varje punkt för sig. 
4b. Rörlig avgift tas ut med m³ pris enligt stämmans fastställande. (8 kr/m³, 2019) 
 
5. Övriga avgifter 



Styrelsen kan i fall det anses vara nödvändigt och om föreningens kapital inte täcker behoven, 
lägga förslag på årsstämma eller kalla till extra stämma för att fastställa extra avgift. Sådan avgift 
kan vara nödvändig exempelvis om extrem torka skulle uppstå och det anses vara nödvändigt att 
anlägga extra källor. Även reinvesteringsbehov kan föranleda extra avgifter. 

Ersättningar 
Generellt 
Ersättningar betalas ut efter avdrag för myndighetsavgifter såsom skatt, sociala avgifter m m som 
utbetalaren åligger att betala. Beloppen nedan är i förekommande fall inklusive mervärde skatt, 
moms. 
Begäran om ersättning lämnas till kassör eller ordförande. 
Ersättningsbegäran skall specificeras med antal timmar, mil m m förkommande 
ersättningsberättigade utgifter/arbeten, samt beloppen som begärs. 
Den som begär ersättning skall lämna fullständiga uppgifter för utbetalning och för betalning av 
sociala avgifter m m. Dvs namn, adress, personnummer, inbetalningskonto m m. 
 
1. Styrelsearbete och revisorer 
Föreningsstämman fastställer totalbelopp att fördela av styrelsen själv. (15 000 kr, 2020) 
Föreningsstämma fastställer totalbelopp att fördela av revisorerna.(2000 kr, 2020) 

2. Arbeten med provtagning och påfyllning av filtermassa samt akutarbete oavsett tidpunkt, 
påkallat av styrelsen. 
Dessa arbeten ersätts med den timersättning årsstämman fastställer. (500 kr/h 2020) 
 
3. Övriga ersättningar 
Planerade övriga arbeten ersätts med 300 kr/h (300 kr/h, 2019).  
Längre bilresor i föreningens ärenden ersätts med av skattemyndigheter fastställd bilersättning. 
(18,50 kr/mil, 2020).  

 

Övriga tillägg 

1. Vattenföreningen är skyldig att leverera dricksvatten till den som är medlem och som följer 
föreningens bestämmelser. Detta gäller under förutsättning att föreningens tekniska system 
medger leverans. Leverans må avbrytas för reparationer, ändringar, kontroll eller andra 
dylika åtgärder eller avbrytas, respektive begränsas vid vattenbrist. 
För skada eller olägenhet som härvid kan uppkomma är föreningen icke ersättningsskyldig. 

2. Uppmätning av vattenförbrukning hos respektive fastighetsägare fastställes av 
föreningsstämman. Grunden för förbrukning är mätning med vattenmätare. Föreskrifter för 
mätning följer Vännäs kommuns. 

3. Manipulering av mätare medför särskild avgift motsvarande debitering av 1000 m³. 
4. Fysisk anslutning gäller fastigheten. Fastighetsägaren som begär anslutning står 

förkostnaderna. Anslutning tillhör fastigheten och endast medlemsinsats kan tas ut av ny 
ägare. 

Dessa stadgar med tillägg fastställdes av föreningsstämman 2020-03-30  


