
 

 

   STADGAR FÖR BARENTS VÄG FÖRENINGEN  
 

                                                    (Stadgarna är antagna vid extra kongressen i Murmansk  
                                                    den 18 mars 1997) 
§ l  
ÄNDAMÅL  
 
Föreningen är en ideell organisation. Föreningen har till ändamål att informera om, 
propagera för och utveckla verksamheten kring vägförbindelsen: Bodö - Fauske - Saltdal - 
Arjeplog - Arvidsjaur - ÄJvsbyn - Luleå - Kalix - Haparanda - Torneå - Keminmaa - Tervola - 
Rovaniemi - Rovaniemi MLK - Kernijärvi - Salla - Kandalaksha - Kovdor - Poliamy Zory - 
Apatity - Kirovsk - Monchegorsk - Olenegorsk - Murrnansk, samt idka därmed förenlig 
verksamhet.  
 
Arbetet avser bl a att genom bevakning hos och i samarbete med myndigheter och företag i  
berörda länder påverka alla möjligheter till trafikledens snabba utbyggnad till god standard 
och kapacitet, till gagn för näringsliv, samhälle samt mellanfolklig förståelse och samlevnad.  
Arbetet skall i huvudsak ske decentraliserat och i projektform med följande inriktning:  
 
- att påvisa Barents väg som transportled för när- och fjärrtrafik:  
 
- att göra Barents väg som turistled nyttjad och känd i såväl inlandet som utlandet samt 
verka för utbyggnad av goda serviceanläggningar;  
 
- att arbeta för goda anslutningsvägar och - rnöjligheter 
 
- att arbeta för enklare gränspassager;  
 
- att påvisa ledens betydelse som lokaliseringsfaktor i syfte att motverka  
urbaniseringens följder;  
 
- att utgöra plattform för projekt med näringslivsanknytning som berör flera nationer;  
 
- att befrämja ett utökat samarbete mellan medlemskommunerna och deras näringsliv samt 
på ett organiserat sätt stimulera till erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring  
 
- att samarbeta med myndigheter, organisationer, företag och olika researrangörer;  
 
- att stimulera språkligt, kulturellt, idrottsligt och ungdoms utbyte och mellanfolklig 
samlevnad i syfte att öka förståelse och fredlig samexistens,  
 
- att verka för vänortssamarbete inom Barents väg området;  
 
- att verka för att Barents Väg får Europaväg standard och klassas som Europaväg;  



 
§2  
FÖRENINGENS HEMVIST  
 
Föreningens hemvist skall vara Haparanda.  
 
§3  
ANSLUTNlNG  
 
Kommuner, städer, företag och övriga som har gagn av förbindelsen kan vinna anslutning 
till föreningen. Medlemskap skall vara antingen fullvärdig eller stödjande.  
 
§4  
EKONOMl  
 
Föreningens verksamhet finansieras dels genom medlemsavgifter eller motsvarande  
prestationer, som uttages i enlighet med av årskongressen bestämd fördelning samt dels 
genom bidrag från externa organisationer och myndigheter. Möjlighet till finansiering 
genom reklamintäkter och andra inkomstkällor skall finnas.  
 
§ 5  
ÅRSKONGRESSEN  
 
Föreningens högsta beslutande organ utgörs av årskongressen. som sammanträder varje år 
före juni månads utgång på ort som i tur och ordning föreslås av länderna. Varje fullvärdig 
medlem har en röst  
 
Vid årskongressen skall förekomma:  
 
1  Val av ordförande, sekreterare och justerare för kongressen  
 
2  0mbudsupprop och genomgång av röstlängd  
 
3  Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse  
 
4  Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och utom styrelsen anställd  
     projektledare.  
 
5  Val av ledamöter i föreningsstyrelsen jämte lika många personliga ersättare 
 
6  Val av föreningens tillika föreningsstyrelsens ordförande och vice ordförande  
 
7  Val av en (1) auktoriserad revisor samt en (1) förtroendevald revisor 
 
8  Vaj av arbetsgruppens 5 ledamöter, minst 1 från varje land  
 



 
9  Vaj av valberedning med tre (3) ledamöter och två (2) ersättare 
 
IO Bestämmande och revidering av 3-årig verksamhetsplan och l-årig aktivitetsplan samt  
      budget. 
 
11 Bestämmande av medlemsavgifter och övriga avgifter  
 
12 Bestämmande av eventuella arvoden  
 
13 Bestämmande av plats och tid för nästa årskongress  
 
14 Övriga ärenden som medlem önskar få behandlade och som meddelats styrelsen  
      senast fyra veckor före kongressen  
 
§6  
EXTRA KONGRESS  
 
Extra kongress äger rum då styrelsen eller 1/3 av fullvärdiga medlemmar så finner påkallat.  
 
§7  
RÖSTRÄTTS UTÖVANDE  
 
Fullvärdiga medlemmar har rösträtt enligt § 5  
 
Föreningar, organisationer och myndigheter äger rätt att delta i överläggningar men ej i 
besluten.  
 
Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal biträds den mening som 
företräds av ordföranden. Val förrättas med slutna valsedlar då så påfordras Vid lika röstetal 
avgörs val genom lottning.  
 
§8  
KALLELSER  
 
Kallelse till årskongress och föreningsstyrelse sker senast 6 veckor före mötesdatum genom  
meddelande till fullvärdiga och stödjande medlemmar  
 
§ 9  
STYRELSE  
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem (5) ledamöter,  
samt fyra (4) ersättare. (minst en (1) från varje land – gäller både ordinarie och ersättare)   
 



Vid årskongress väljs minst 5 ledamöter och 4 ersättare med mandatperiod på två respektive 
ett kalenderår med början året efter kongressval. Vid val av ordinarie ledamöter väljs de på 
olika mandatperioder. Ersättare väljs på ett år. 
Ordförande och vice ordförande skall ha olika mandatperioder.  
 
Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) ledamöter eller ersättare är närvarande.  
 
 
§ 10  
RÄKENSKAPER  
 
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall före mars månads utgång  
överlämnas till revisorerna. För granskningen av räkenskaperna och förvaltningen utses 
årligen en (1) auktoriserad revisor och en (1) förtroendevald revisor 
 
§1l  
KOSTNADER FÖR OMBUD  
 
Varje kommun svarar för sina ombuds kostnader vid kongress.  
 
§12  
FÖRENINGENS UPPPLÖSNING  
 
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två (2) på varandra följande ordinarie  
årskongresser. Befintliga tillgångar tillfaller de fullvärdiga medlemmarna utifrån erlagda  
insatser.  
 
§13  
ÄNDRING AV STADGAR  
 
Ändring av stadgar kan ske genom beslut vid årskongress efter hemställan av fullvärdiga  
medlemmar och beredning av föreningens styrelse. Sådan hemställan skall ske senast sex (6)  
månader före hållande av kongress.  
 
 
 
 
Styrelsen beslutar 2016-03-03 rekommendera årskongressen att fastställa de 
reviderade stadgarna.   
  
 


