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                 Skåne 

   

Till kretsarna inom Naturskyddsföreningen i 
Skåne 

    
 

 

 

Kommentarer till förslag till ändrade stadgar för Naturskyddsföreningen i 
Skåne 

Vid kretsrådet 13 november i Lund beslöts att skicka ut förslag till ändrade stadgar för 
Naturskyddsföreningen i Skåne på remiss till föreningens alla kretsar i Skåne. 
Förslaget ska tas upp för beslut vid nästa länsstämma, som planeras äga rum 25 eller 
26 mars 2017 i Osby. Ni i kretsarna har tillfälle att komma med synpunkter på 
förslaget, gärna skriftligt före 25 februari, så att era synpunkter kan skickas ut 
tillsammans med stämmohandingarna.  

Bakgrund 

Nu gällande stadgar för Naturskyddsföreningen i Skåne antogs vid ordinarie läns-
stämma 2011. Länk till stadgarna finns på http://skane.naturskyddsforeningen.se/ 
foreningen/. Vid det tillfället reviderads tidigare stadgar på så sätt att stämman beslöt 
att införa tvåårig verksamhetsperiod, det vill säga 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 Ander-
berg, Karin Bergendal, Lars-Bertil Nilsson, Bo Petersson och Marianne Steneroth 
Sillén. Ni är välkomna att kontakta gruppens medlemmar om ni har frågor underhand. 

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 Naturskydds-
föreningens 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 viktigaste ändringarna 

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 
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står i riksmallen ”Ombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller 
suppleanter i kretsstyrelse…”. Det föreslås utgå. Meningar med ”bör” bör undvikas i 
stadgar. 

I § 5 om valbarhet 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. 

§ 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 krets-
rådet 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 förbunds-
styrelsen” 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”. 

För arbetsgruppen 

Margit Anderberg 
manderberg@bredband.net 
tfn 046 184140, 0706 970699 
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Nya stadgar för Naturskyddsföreningen i Skåne, förslag 

§ 1. Organisation  
Svenska Naturskyddsföreningen (i det följande benämnd Naturskyddsföreningen). är 
en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. 
Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och en riksförening som var för sig är 
juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara 
oförenligt med riksföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger riksföreningens stadgar 
företräde. 
Naturskyddsföreningen i Skåne (i det följande benämnd länsförbundet) är ett 
länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Länsförbundet består av kretsar med 
verksamhetsområde omfattande en eller flera kommuner eller delar därav inom Skåne. 
Dessa kretsars medlemmar, såväl fysiska som juridiska personer, är även medlemmar i 
länsförbundet. 

Länsförbundet handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för 
sina ekonomiska åtaganden. Länsförbundet kan dock inte utan godkännande av 
riksföreningens styrelse ta upp särskilda medlemsavgifter av sina kretsar eller 
medlemmar. 

Länsförbundet kan utse person, som på ett synnerligen verksamt sätt främjat 
förbundets syften, till hedersmedlem. 

§ 2. Verksamhet 
Länsförbundet ska regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål på följande 
sätt: 

 att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden 

 att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar 

 att väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård 

 att skydda och vårda värdefull natur, bland annat genom att förvalta 
naturvårdsobjekt som länsförbundet äger eller som överlämnats i dess vård. 

Länsförbundet ska stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det regionala 
utbildningsbehovet och erbjuda utbildning, samt samordna kretsarna i det regionala 
natur- och miljövårdsarbetet. 

Länsförbundet ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedning och 
styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och 
åldersperspektiv.  

§ 3. Länsstämma 
Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman, som består av ombud för 
kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt. 
Kretsarna får sända ombud till länsstämman i förhållande till föregående års 
medlemsantal enligt följande 

 upp till 1000 medlemmar = 4 ombud 

 1001–2000 medlemmar = 5 ombud 

 2001 eller fler medlemmar = 6 ombud. 

Varje ombud som upptagits i röstlängden har en röst. Vid förfall för ombud inträder 
suppleant. Ombud och suppleanter ska vara utsedda av sin kretsstyrelse. Kretsarna ska 
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anmäla sina ombud till länskansliet senast en vecka före länsstämman. 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 
(mötesordförande och mötessekreterare). I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om 
jäv föreligger.  

§ 4. 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 § 16, avseende upplösning se § 
17. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. 

Omröstning sker öppet. Dock ska personval ske med slutna sedlar om något ombud så 
begär. 

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn är de som nominerats, ej 
heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall 
ogiltigförklaras valsedeln. 

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

§ 6. Tidpunkt och kallelse 
Ordinarie länsstämma hålls varje år före 15 maj. Dag och plats för stämma ska 
meddelas kretsar senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt. 

§ 7. Vid ordinarie länsstämma ska förekomma: 
1. Stämmans öppnande. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande för stämman.  

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman. 

6. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 

7. Verksamhetsberättelse för länsförbundet. 

8. Revisorernas berättelse för länsförbundet. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningar för länsförbundet. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning för länsförbundets 
styrelse. 

11. Fastställande av verksamhetsplan för länsförbundet jämte information om 
budget för innevarande år. 

12. Beslut om antalet ledamöter i länsförbundets styrelse.  

13. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i länsförbundets styrelse, 
för ett år. 
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14. Val av övriga ledamöter i länsförbundets styrelse. Hälften av ledamöterna väljs 
växelvis för en mandatperiod om två år. 

15. Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Hörjelgården. 

16. Revisorernas berättelse för Stiftelsen Hörjelgården. 

17. Fastställande av resultat- och balansräkningar för Stiftelsen Hörjelgården. 

18. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning för styrelsen för 
Stiftelsen Hörjelgården. 

19. Fastställande av verksamhetsplan för Stiftelsen Hörjelgården jämte information 
om budget för innevarande år. 

20. Beslut om antal ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Hörjelgården. 

21. Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Hörjelgården för två år. Hälften av 
ledamöterna väljs växelvis för en mandatperiod om två år. 

22. Val av ordförande i kretsrådet för ett år. 

23. Val av två revisorer, varav en auktoriserad revisor, och två revisorssuppleanter, 
varav en auktoriserad revisor, för ett år, gemensamma för länsförbundet och 
Stiftelsen Hörjelgården. 

24. Val av valberedning för ett år, gemensam för länsförbundet och Stiftelsen 
Hörjelgården. 

25. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning (endast under 
riksstämmoår). 

26. Ärenden som styrelsen för länsförbundet eller Stiftelsen Hörjelgården har 
förelagt stämman. 

27. Ärenden som väckts genom motion. 

28. Eventuellt övriga ärenden som kan bli föremål för överläggning men ej för 
beslut. 

29. Stämmans avslutande. 

§ 8. Extra länsstämma 
Extra länsstämma ska hållas när ordinarie stämma eller länsförbundets styrelse så 
beslutar, eller när 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. Dag och plats för extra stämma ska meddelas kretsar senast 
15 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt. 

§ 9. Motioner och förslag från styrelsen 
Motionsrätt har krets och enskild fysisk medlem. Motion ska inges skriftligen till 
länsförbundets styrelse före 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. 
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§ 10. Styrelsen för länsförbundet 
Styrelsen är länsförbundets högsta beslutande organ då stämman inte är samlad. 
Styrelsen består av minst nio ledamöter varav en ordförande.  

Skånes Fältbiologer har därutöver rätt att utse en ledamot i länsförbundets styrelse. 
Mandatperioden för denne bestäms av Skånes Fältbiologer. 

§ 11. Styrelsens beslutsförhet 
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. 
Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 

§ 12. Firmateckning 
Länsförbundets firma tecknas i den ordning länsförbundets styrelse beslutar. 

§ 13. Kansli 
Under styrelsen finns ett kansli. Styrelsen upprättar arbetsordning för kansliet och har 
arbetsgivarsansvar för anställd personal. 

§ 14. Verksamhetsår och räkenskaper 
Länsförbundets verksamhetsår är kalenderår. 

Länsförbundets styrelse ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för 
verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till 
revisorerna före utgången av nästföljande februari månad för granskning. 
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast 1 april. Verksamhets- och 
revisionsberättelserna samt länsstämmans protokoll ska före 15 juni sändas till 
riksföreningens kansli. 

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. 

§ 15. Kretsråd 
Kretsrådet har till uppgift att väcka frågor, föreslå utredningar och förbereda material 
för styrelsens yttrande. Varje krets får utse en eller flera representanter till kretsrådet. 
Rådet håller möte på ordförandens kallelse, dock minst en gång om året en månad före 
länsstämmans ordinarie möte, och när så erfordras. 

§ 16. Stadgeändring 
Beslut om ändring av eller tillägg till länsförbundets stadgar fattas vid ordinarie 
länsstämma. Förslag till sådant beslut ska föreläggas stämman genom förslag från 
styrelsen eller motion. För beslut krävs 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. 

§ 17. Länsförbundets upplösning 
Länsförbundet kan upplösas genom beslut av två på varandra följande länsstämmor 
med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska 
sådana beslut fattas med minst ¾ majoritet. Upplöses länsförbundet, eller upphör dess 
verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar riksföreningen, att av denna 
användas för att stödja ett återstartande av förbundet. 

 


