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Till kretsarna inom Naturskyddsföreningen i 
Skåne 

    
 

 
Förslag till ändrade stadgar för Naturskyddsföreningen i Skåne 
Kommentarer till ändringarna 
Nu gällande stadgar för Naturskyddsföreningen i Skåne antogs vid ordinarie 
länsstämma 2011 (länk). Vid det tillfället reviderads tidigare stadgar på så sätt att 
stämman beslöt att införa en tvåårig verksamhetsperiod, dvs hålla länsstämma bara 
vartannat år.  
Erfarenheterna av detta blev inte så goda och styrelsen för länsförbundet föreslår att 
länsförbundet återgår till att hålla länsstämma varje år.  
Vid förra länsstämman 2015 förelåg ett förslag till ändrade stadgar, men det avvisades 
av stämman. Följande kretsråd tillsatte en grupp för att utarbeta förslag till nya stadgar 
och presentera dem i god tid före nästa länsstämma. Gruppen består av Margit 
Anderberg, Karin Bergendal, Lars-Bertil Nilsson, Bo Petersson och Marianne 
Steneroth Sillén. 
Riksföreningen Svenska Naturskyddsföreningen antog vid riksstämman 2012 en 
revidering av sina stadgar för riksföreningen, länsförbund och kretsar (länk finns på 
http://www.naturskyddsforeningen.se/om/dokument-media/foreningsdokument). 
Utgångspunkten för gruppens förslag till nya stadgar är att följa 
Naturskyddsföreningens mall för länsförbundsstadgar för att få enhetlighet och göra 
dem lättlästa, men vi modifierar innehållet så att det passar behoven hos 
Naturskyddsföreningen i Skåne. 
Anpassningen till Naturskyddsföreningens mall innebär att uppställningen och 
ordningen mellan paragraferna ändras, och därför kan gamla och nya stadgar inte 
jämföras paragraf för paragraf. De väsentliga ändringarna presenteras i stället här. 
De två första paragraferna om organisation och verksamhet bygger på riksmallen och 
de gamla stadgarna, men anpassat till lokala förhållanden. 
I § 3 om länsstämman finns en nyhet, nämligen att kretsarna ska anmäla sina utsedda 
ombud till kansliet en vecka i förväg. Detta är för att det ska upprättas en röstlängd och 
inte bli några oklarheter om huruvida en person är utsedd av sin krets eller inte. Vidare 
står i riksmallen ”Ombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller 
suppleanter i kretsstyrelse…”. Det föreslås utgå. Meningar med ”bör” bör undvikas. 
I § 5 vill vi avvika från riksmallen som säger ”Till styrelseledamot får ej heller utses 
ledamot i valberedningen”. Den meningen föreslås utgå. Det bör inte finnas hinder för 
en ledamot i valberedningen att kandidera för en styrelsepost, men den som blir invald 
i styrelsen kan givetvis inte fortsätta i valberedningen, vilket också framgår av den 
följande meningen i paragrafen. 
Av § 6 framgår att förbundet föreslås återgå till att ha ordinarie länsstämma varje år. 
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§ 7 räknar upp de punkter som ska förekomma vid en länsstämma. Där föreslår vi att 
stämman utser en mötesordförande vid inledningen av mötet, alltså inte som tidigare 
att posten som mötesordförande tillsätts vid föregående stämma. Vidare skiljer vi ut 
hanteringen av Stiftelsen Hörjelgården, som tidigare lätt hamnat i skymundan. Det är 
ingen ändring i sak, utan bara för att säkerställa att detta inte glöms bort. 
Vi föreslår i § 10 att styrelsen för Naturskyddsföreningen i Skåne ska ha minst nio 
ledamöter. Riksmallen anger minst fem, men det är inte tillräckligt för ett förbund av 
Skånes storlek. Tidigare stadgar angav inget minsta antal. 
§ 15 handlar om kretsrådet, som vi föreslår ska finnas kvar. De tidigare stadgarna 
angav att rådet består av en ledamot per krets. Åtminstone på senare tid har det ofta 
kommit flera personer från samma krets, och det känns helt naturligt eftersom 
kretsrådet mest varit ett forum för diskussioner och kunskapsöverföring. Vi föreslår att 
begränsningen tas bort. Vi föreslår också att den tidigare skrivningen ”Kretsrådet har 
till uppgift att svara för den omedelbara kontakten mellan kretsarna och 
förbundsstyrelsen” utgår.  
Det finns också en hel del mindre ändringar av ordalydelser och liknande som vi har 
gjort för att göra skrivningen tydligare. Till exempel har vi ersatt ”proposition” med 
”förslag från styrelsen”. 
Detta förslag skickas nu ut till kretsarna i Skåne som uppmanas att granska det och 
komma med synpunkter, till att börja med vid nästa kretsråd 13 november. Då hoppas 
vi få kloka påpekanden, det finns säkert något som kan göras bättre. Det ska leda till 
ett väl genomarbetat förslag som läggs fram till nästa länsstämma våren 2017. 
För arbetsgruppen 
Margit Anderberg 


