I detta dokument finns alla ändringar som föreslås jämte de nuvarande
stadgarna. De senare finns också på hemsidan.
Styrelsens proposition gällande förändringar av stadgarna
Bifogat finns förslag till stadgeändringar. Förslaget kan förefalla omfattande, men det beror på att vi i stort följer de
förändringar som riksföreningen enligt stämmobeslut ålagt kretsar och länsförbund att utföra. Vi har även passat på
att se över övriga delar. Vi vill särskilt lyfta tre punkter:
• Kretsrådet. Vi föreslår att det läggs ner. Ur ett historiskt perspektiv har kretsrådet spelat en viktig roll, men i
dagens läge där kansli och styrelse bör ha direkt kontakt med kretsarna är det tveksamt att ha en mellanfunktion.
Styrelsen har också tydligt markerat att de kommande åren präglas av ökad satsning på stöd till kretsarna. Vi lyfter
med ödmjukhet förslaget till stämman.
• Anslutna föreningar. En punkt som borde justerats redan när Skånes Naturvårdsförbund 1978 blev en del av
Naturskyddsföreningen (namnbyte 2001). Medlemskap i Naturskyddsföreningen är personligt och bör inte/kan inte
vara i form av annan förening. Självklart bör vi kontakta de två föreningar som berörs av detta; Göingebygdens
Biologiska Förening och Sällskapet Hallands Väderös Natur.
• Val av ordförande och vice ordförande för länsstämman är i stadgarna personanknutna. Vi föreslår att det
ändras och inte blir personanknutet. Notera att det inte är fråga om kritik mot dem som idag företräder/företrätt
föreningen. De har gjort detta på ett föredömligt sätt! Men det är tveksamt att ha personligt kopplade funktioner som
en del av stadgarna.
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STADGAR FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SKÅNE
Dessa stadgar är senast reviderade vid länsförbundets ordinarie länsstämma 20112015.

§ 1 Ändamål och organisation

Naturskyddsföreningen i Skåne, som är länsförbund inom Naturskyddsföreningen, är en
partipolitisk och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är
organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med
eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenliga med riksföreningens.har
till uppgift
– att företräda natur- och miljövårdens intressen och därmed verka särskilt genom
– att hos myndigheter och deras företrädare samt hos medborgarna i allmänhet skapa respekt
och förståelse för naturens värden,
– att genom information, undervisning och forskning verka för en hållbar utveckling i samhället,
– att som sakkunnigt organ medverka vid tillämpningen av miljölagstiftningen samt
– att förvalta naturvårdsobjekt som förbundet äger eller som överlämnats i dess vård.

§ 2 Verksamhet

Naturskyddsföreningen i Skåne har till uppgift
– att företräda natur- och miljövårdens intressen och därmed verka särskilt genom
– att hos myndigheter och deras företrädare samt hos medborgarna i allmänhet skapa respekt
och förståelse för naturens värden,
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– att genom information, undervisning och forskning verka för en hållbar utveckling i samhället,
– att som sakkunnigt organ medverka vid tillämpningen av miljölagstiftningen samt
– att förvalta naturvårdsobjekt som förbundet äger eller som överlämnats i dess vård.
Föreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser,
eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

§ 3 Verksamhetsperiod och räkenskapsår

Länsförbundets verksamhetsperiod utgörs av två kalenderår. Dess räkenskapsår utgörs av
kalenderår.
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§ 2 4 Medlemskap

Naturskyddsföreningen i Skåne Förbundet består av:
1. Kretsar med verksamhetsområden omfattande en eller flera kommuner eller delar därav
inom Skåne. Dessa kretsars medlemmar är även medlemmar i länsförbundet.
Medlemmarna kan vara fysiska eller juridiska personer, som har sin hemvist inom
kretsens verksamhetsområde, och är ständiga eller årsbetalande medlemmar. Enskild
medlem äger dock rätt att själv välja krets.
2. Ständiga medlemmar, som är fysiska eller juridiska personer som valt att tillhöra
Naturskyddsföreningen i Skåne.
3. Anslutna föreningar, som kan utgöras av natur- och miljövårdande organisationer med
klart angivet verksamhetsområde.

§ 3 5 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan föreningen kalla person, som på ett synnerligen verksamt sätt främjat
förbundets syften.

§ 4 6 Förbundsorgan

Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman som består av ombud för kretsarna.
LänsfFörbundets verkställande och förvaltande uppgifter handhas av styrelsen, som är ansvarig
inför länsstämman.

§ 5 Verksamhetsperiod och räkenskapsår

Förbundets verksamhetsperiod utgörs av två kalenderår. Dess räkenskapsår utgörs av
kalenderår.

§ 6 7 Kansli

Under
styrelsen
finns
ett
kansli,
vars
arbete
leds
av
länsförbundets
länskonsulentverksamhetskoordinator. Styrelsen upprättar arbetsordning för kansliet och har
personalansvar.

§ 7 8 LänsfFörbundets firma

LänsfFörbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 8 9 Länsstämman
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Länsstämman är medlemmarnas representantskap och anger riktlinjerna för länsförbundets
verksamhet. Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till antalet registrerade
medlemmar vid årsskiftet före mötet enligt följande:
högst 1000 medlemmar 4 ombud
1001 - 2000 medlemmar 5 ombud
2001 eller fler medlemmar 6 ombud
Varje ombud har en röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant. Länsstämman avhåller ett
ordinarie möte vartannat år före den 15 maj. Om förbundets styrelse eller kretsråd finner det så
påkallat, eller minst två kretsar samfällt till styrelsen skriftligt inger framställning om extra
länsstämma skall sådan utlysas inom en månad från skrivelsens registrering vid förbundets
kansli. Dag och plats för stämma ska meddelas kretsar senast 30 dagar i förväg och på sätt
styrelsen finner lämpligt.Länsstämman utlyses genom kallelse senast två veckor före mötet.
Även enskild medlem som saknar rösträtt får delta i och yttra sig vid länsstämman.Varje ombud
som upptagits i röstlängd har en röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant. Ombud och
suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller suppleanter i kretsstyrelse och ska utses av
respektive styrelse. Ombud får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv
eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till
stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger. Även enskild
medlem som saknar rösträtt får delta i och yttra sig vid länsstämman.

§ 10 Länsstämma

Vid ordinarie länsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande för stämman
4. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
5. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Fastställande av verksamhetsplan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
12. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Eventuella fyllnadsval
15. Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Hörjelgården.
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att rapportera till riksföreningen
senast 17 maj riksstämmoår
19. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
20. Ärenden som väckts genom motion
21. Stämmans avslutande
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§ 11 Motioner

Motionsrätt har krets och enskild fysisk medlem. Motion ska inges skriftligen till länsförbundets
styrelse före den 1 februari det år motionen ska behandlas. Förslag som ska bli föremål för beslut
ska senast 30 dagar före länsstämman avsändas till samtliga kretsar. Förslag som kommit in för
sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 12 Beslutsförhet och omröstning

Länsstämman är beslutsför med det antal röstberättigade ombud som infunnit sig efter kallelse i
laga ordning. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval
där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring se § 19, avseende upplösning se § 20. Vid
lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när något ombud så begär. Vid val
med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får
valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 13 Extra länsstämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller länsförbundets styrelse så beslutar, eller när
minst en femtedel – dock minst två – av länsförbundets kretsar, eller revisorerna skriftligen
påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits
i kallelsen.

§ 14 Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i länsförbundet, dock ej
länsförbundets revisorer eller anställda inom länsförbundet, med undantag för arvoderad
styrelseledamot. Till styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i
valberedningen får ej heller utses ledamot av länsförbundets styrelse eller till denne närstående
person.

§ 15 Valberedning

Valberedningen består av minst tre ledamöter och väljs av länsstämman som även utser
sammankallande.

§ 9 16 Styrelse

Styrelsen företräder länsförbundet och leder dess verksamhet. Styrelsen består av det udda antal
ledamöter länsstämman beslutar och väljs till och med nästa stämma. Skånes Fältbiologer skall
beredas möjlighet att utse en av ledamöterna i styrelsen. Vid behov sker fyllnadsval vid
extrastämma för en mandatperiod fram till nästa stämma. Mandatperioden för Fältbiologernas
representant i styrelsen bestäms av Skånes Fältbiologer.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet.
För att beslut skall vara giltigt krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot
ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
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Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet under det sistförflutna
räkenskapsåret. Vid ordinarie stämma behandlas den senast förflutna verksamhetsperioden.

§ 10 Kretsråd

Kretsrådet har till uppgift att svara för den omedelbara kontakten mellan kretsarna och
förbundsstyrelsen. Rådet skall väcka frågor, föreslå utredningar och förbereda material för
styrelsens yttrande. Inför stämman nominerar rådet ledamöter till valberedning.
Ledamöterna i rådet utgörs av en ledamot per krets. Rådet sammanträder på ordförandens
kallelse, dock minst en gång om året en månad före länsstämmans ordinarie möte och när så
erfordras.
Skriftlig kallelse skall ske senast två veckor före respektive sammanträde.

§ 11 Valberedning

Valberedningen består av minst tre ledamöter vilka nomineras av kretsrådet och väljs av
länsstämman som även utser sammankallande.

§ 12 Länsstämma

Vid ordinarie länsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Val av sekreterare för stämman.
Val av två personer att jämte länsstämmans ordförande justera mötets protokoll.
Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.
Fastställande av dagordning.
Fastställande av röstlängd, efter att krets utsett ombud.
Styrelsernas verksamhetsberättelser inklusive ekonomiska berättelser för den gångna
verksamhetsperioden.
Revisorernas berättelser.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande i styrelsen.
Val av ledamöter i styrelsen.
Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Hörjelgården.
Val av ordförande i kretsrådet.
Val av två revisorer jämte två suppleanter.
Val av länsstämmans ordförande och vice ordförande till och med nästa ordinarie möte.
Val av minst tre ledamöter i valberedningen och sammankallande där i.
Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för innevarande och kommande kalenderår.
Eventuella förslag som framlagts av styrelsen.
Eventuella förslag som framlagts av kretsråd, krets eller medlem och tillställts styrelsen senast
den 1 april. För förslag om stadgeändring gäller senast den 1 mars.
Eventuella övriga förslag, vilka kan bli föremål för diskussion men ej för beslut.

Samtliga förtroendevaldas mandatperioder (utom p. 14 ovan) är mellan två ordinarie stämmor.

§ 13 17 Räkenskaper

Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för räkenskapsår, tillsammans
med verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna före nästföljande 1 mars för
granskning. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen före 1 april.
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Räkenskaperna skall föras i enlighet med god redovisningssed.

§ 14 Beslut och omröstning

Beslut på länsstämma, i styrelse och råd fattas med enkel majoritet med undantag av i § 16
angivna fall. Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder, utom vid val då lottning skall företas. Röstning med
fullmakt får ej ske.

§ 15 18 Stadgeändring

Beslut om ändring av eller tillägg till förbundets stadgar fattas vid ordinarie länsstämma.
Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion.
Sådana beslut skall fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förslag till ändring
av eller tillägg till stadgarna skall inges till styrelsen före den 1 mars.

§ 16 19 LänsfFörbundets upplösning

Beslut om länsförbundets upplösning och hur i så fall skall förfaras med dess tillgångar fattas
vid två på varandra följande ordinarie länsstämmor och är ej giltigt med mindre än att dels
styrelsens mening inhämtats och föredragits vid båda mötena, dels beslutet varje gång fattats
med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
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