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Stadgar för IWA Sverige
Fastställda av styrelsen för Svenskt Vatten 2021-10-05.
Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige (IWA Sweden), som är den svenska grenen av
IWA, International Water Association, världens ledande vattenorganisation.
1§

Uppgift

Vattenfrågor är i hög grad internationella. IWA Sverige är ett nätverk som representerar IWA
i Sverige och representerar Sverige som Governing Member, dvs styrande medlem i IWA
enligt IWA:s stadgar.
Huvuduppgiften för IWA Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende
forskning, utveckling och utbildning inom vattenområdet. Genom att medverka till ökat
utbyte mellan Sverige och andra länder ska IWA Sverige tillvarata svenska intressen och
verka för IWA:s mål och syften.
Behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte är gemensamt för svenska myndigheter,
universitet och högskolor, kommunala VA-verksamheter, industrier, konsulter, entreprenörer
m.fl. Därför samverkar ledningsgruppen för IWA Sverige med organisationer och företag som
arbetar med vatten och vattenfrågor nationellt och internationellt.
IWA Sverige ska ha en bred sammansättning.
2§

Sammansättning

Svenska medlemmar i IWA är också medlemmar i IWA Sverige. Dessutom kan svenska
organisationer, myndigheter och företag som arbetar med vatten och vattenfrågor nationellt
och internationellt ansöka om medlemskap.
Ledningsgruppen för IWA Sverige kan medge medlemskap om den sökande uppfyller IWA:s
mål och syften samt bidrar till samverkan.
Ledningsgruppen består av högst 10 ledamöter, vilka tillsammans ska ge en bred
representation av intressenterna.
Svenskt Vatten och Föreningen Vatten har varsin ledamot i ledningsgruppen. SIWI, SEI samt
Havs- och vattenmyndigheten har möjlighet att utse var sin ledamot. Denna möjlighet är inte
bindande. IWA Young Water Professional Sweden Chapters ordförande ingår som ledamot i
ledningsgruppen.
Årsmötet har rätt att utse fyra ledamöter. Kandidater nomineras av medlemmarna i IWA
Sverige till valberedningen senast 4 veckor före årsmötet.
Årsmötet utser valberedningen för nästkommande år. Kandidater nomineras av medlemmarna
i IWA Sverige till valberedningen senast 4 veckor före årsmötet.
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Ledamöterna i IWA Sveriges ledningsgrupp väljs för en period av högst tre år (kalenderår)
och kan omväljas för ytterligare högst tre år. Högst hälften av antalet ledamöter bör bytas vid
samma tillfälle.
Ledningsgruppen utser inom sig ordförande och väljer i övrigt sin arbetsform. Till
sammanträden kan adjungeras personer för särskild fråga eller med särskild kompetens.
3§

Beslutsförhet, rösträtt

Ledningsgruppen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är
närvarande. Som ledningsgruppens mening gäller den mening varom de flesta förenar sig
eller, vid lika röstetal, den mening som tjänsteförrättande ordförande biträder.
4§

Representation i IWA

Ledningsgruppen ansvarar för Sveriges engagemang i IWA och utser den svenska
representationen till IWA:s årsmöte, General Assembly. Ledningsgruppen föreslår också
svensk representation i IWA:s andra organ där medlemmar kan väljas in.
5§

Sammanträden

Ledningsgruppen sammanträder vanligen fyra gånger årligen samt därutöver när ärenden
påkallar det eller om minst tre ledamöter begär det. Kallelse utfärdas av ordföranden minst två
veckor före utsatt sammanträdesdag.
6§

Årsmöte

De svenska IWA-medlemmarna kallas till ett årsmöte som hålls före utgången av november
varje år. På årsmötet diskuteras förslag till nya ledamöter, årsredovisning och årsberättelse,
förslag till verksamheter för nästkommande år samt frågor väckta av medlemmarna i förväg.
Beslut om nya ledamöter fattas av deltagarna i årsmötet.
Beslut om och godkännande av årsredovisning fattas av ledningsgruppen för IWA Sverige.
Förslag till ärenden till årsmötet meddelas skriftligt till ordföranden eller sekreteraren senast 4
veckor före årsmötet. Ordföranden beslutar om dagordningen. Kallelse och dagordning för
årsmötet skickas ut till medlemmarna i IWA Sverige senast 2 veckor före mötet.
En expert från IWA:s nätverk inbjuds som talare att presentera aktuell vattenfråga vid
årsmötet.
7§

Protokoll

Vid sammanträden med ledningsgruppen och vid årsmöten förs protokoll.
Ledamot, som deltagit i den slutliga handläggningen av en viss fråga och då anmält skiljaktig
mening, har rätt att få denna antecknad till protokollet.
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Protokollet justeras av ordföranden och en vid sammanträdet utsedd ledamot. Protokoll skall
delges ledamöterna inom 2 veckor efter genomfört sammanträde. Svenskt Vatten ansvarar för
arkivering av protokoll och övrig dokumentation på digital yta.
8§

Ledningsgruppens uppdrag

Ledningsgruppen ska verka för att i Sverige främja sådant arbete som överensstämmer med
IWA:s verksamhet.
Ledningsgruppen skall sträva efter att genom olika aktiviteter engagera vattenkunniga
personer och utveckla bästa möjliga nätverk med kompetenser som täcker hela vattenområdet.
Förslag till verksamhetsplan föreläggs årsmötet för diskussion.
Ledningsgruppen ska verka för att fler organisationer engagerar sig praktiskt och ekonomiskt
i nätverket och dess verksamhet.
9§

Finansiering

Svenskt Vatten administrerar IWA Sveriges ekonomi samt ger ett årligt anslag till
finansiering av sekretariat och definierade aktiviteter. Svenskt Vatten betalar årsavgiften till
IWA.
Medlemmar uppmuntras att bidra finansiellt till definierade aktiviteter.
IWA Sverige ska verka för att få intäkter från egna konferenser, seminarier och mässor som
arrangeras inom ramen för uppdraget enligt 8§.
Deltagare i möten med IWA Sverige och i IWA-konferenser m m ska normalt själva stå för
sina kostnader för resor och uppehälle. IWA Sverige kan dock besluta att helt eller delvis
täcka dessa kostnader.
10§

Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras av Svenskt Vattens styrelse. Förslag om ändring kan väckas av
medlem i IWA Sverige.
11§

Upplösning av IWA Sverige

IWA Sverige kan upplösas genom beslut av styrelsen för Svenskt Vatten. Begäran om
upplösning kan väckas av medlem i IWA Sverige.
12§

Dessa stadgar träder i kraft 2021-10-05

