Stadgar för 4S ledningsnät
Beslutade vid konstituerande stämma 29 januari 2014.
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är 4S ledningsnät.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen är ideell och opolitisk och har till ändamål att verka för att medlemmarnas vatten- och
avloppsledningsnät och tillhörande anläggningar utformas med bästa möjliga teknik, till lägsta
möjliga investerings- och driftskostnad, samt med högsta möjliga servicenivå till abonnenter och
kunder.
Ändamålen ska uppnås genom att föreningen ska
- Utgöra stödfunktion för medlemmarna inom metod- och materialval för nyläggning och
reparation av ledningsnät för vatten och avlopp.
- Utgöra intresseorganisation och kommunicera medlemmarnas synpunkter och krav med
branschens aktörer och internationella organ.
- Främja utveckling av metod- och materialval för anläggning och reparation av va-ledningar.
- Samverka med branch- och intresseorganisationer till exempel Svenskt vatten och Norsk vann.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap erbjuds ägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och
avloppsledningsnät. Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar
och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av
styrelsen eller av den styrelsen utser.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i
övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§ 6 Medlemsavgift
Medlem ska godkänna medlemsavtal och årligen till föreningen betala medlemsavgift, som baseras
på antal brukare i kommunen enligt modell nedan. Storleken på full medlemsavgift beslutas av
föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen
bestämmer. Varje medlem har en röst vid föreningsstämma.
För kommunalförbund etc likställs brukare med antal slutanvändare inom förbundets
verksamhetsområde.
Medlemskap
Större medlem
Mellanstor medlem
Mindre medlem

Antal brukare
100 000 och fler
50 000 – 100 000
Upp till 50 000

Årlig medlemsavgift
Full årsavgift
80 % av full årsavgift
40 % av full årsavgift

§ 7 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna inklusive medlemsavtal eller som uppenbarligen skadar
föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En
utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla
detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till
medlemmen.

§ 8 Avgång
Utträde ur föreningen sker endast vid räkenskapsårsskifte och ska anmälas till styrelsen skriftligen
senast 2 månader efter räkenskapsårsskifte.
§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst två och högst fyra
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Ersättning utgår för styrelsens arbete enligt självkostnadsprincipen.
Till styrelseledamot utses person som företräder en medlem. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsemöten ska protokollföras och publiceras exklusivt för medlemmar på föreningens hemsida.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförandeneller kassören var för sig, med angivande av deras
respektive funktion. Denna rätt kan delegeras enligt beslut i styrelsen.
§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses
en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram
till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 12 Valnämnd
Valnämnden skall bestå av två ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant. Det åligger
valnämnden att förbereda och föreslå val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant.
Valnämnden skall eftersträva att ge styrelsen en sammansättning som representerar medlemmarna.
§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 oktober – 30 september.
§ 14 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringsmän
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
medlemsavgift för innevarande verksamhetsår
beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
val av ordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
val av valnämnd
verksamhetsplan och budget för innevarande år.
ärenden, vilka av styrelsen hänskjutits till föreningsstämman
motioner, vilka anmälts till styrelsen senast 1 månad föreföreningsstämman.
övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering, öppen eller, om så begärs, sluten. Vid
votering bestämmes utgången - utom i frågor som anges i § 18 och 19 - genom enkel majoritet. Om
vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla, som biträdes av
ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Fråga av
ekonomisk natur eller om stadgeändring som inte upptagits på föreningsstämmans
föredragningslista, får endast tas upp om närvarande röstberättigade medlemmar enhälligt biträder
detta.
Protokoll från föreningsstämman ska publiceras för medlemmarna på föreningens hemsida.
§ 16 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast åtta veckor före och senast fyra veckor
före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post till samtliga medlemmar.
Handlingar från föreningsstämma publiceras exklusivt för medlemmar på föreningens hemsida. Då
kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta
genom e-post.
§ 17 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till
medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
§ 18 Ändring av stadgar
För godkännande av stadgeändringsförslag avgörs med kvalificerad majoritet, vid 2 på varandra
följande möten varav det första är årsmöte. Sekreteraren är ansvarig för att stadgarna vid behov finns
tillgängliga för föreningens medlemmar.
§ 19 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning sker genom sluten omröstning i samma ordning som förslag om
stadgeändring enligt § 18.
Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar och skulder fördelas mellan aktuella
medlemmar i förhållande till årets inbetalda insatser.
Vid upplösning ska kunskapstillgångar tillhandahållas Svenskt Vatten Utveckling respektive Norsk
Vann.

