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  Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Skåne 
 
 
Förslag till ändring av verksamheten med kretsråd i Skåne 
Enligt stadgarna för Naturskyddsföreningen i Skåne har kretsrådet till uppgift att 
väcka frågor, föreslå utredningar och förbereda material för styrelsens yttrande. 
Dessutom ska kretsrådet nominera kandidater till valberedning för styrelsen. 
Det här är en beskrivning av hur frågor ska vandra från kretsarna till styrelsen, 
men i praktiken har det inte blivit så. Under min tid som kretsrådets ordförande 
har jag snarare känt kretsrådet som ett tillfälle att kommunicera från styrelsen 
till kretsarna om angelägenheter som kan vara av gemensamt intresse. 
I kallelserna till kretsråden har vi alltid försökt framhålla vikten av att träffa 
företrädare för andra kretsar och få diskutera verksamheten med dem. Det har 
ändå visat sig vara svårt att få ihop företrädare för ens hälften av kretsarna vid 
samma tillfälle, och det är många av kretsarna som aldrig kommer till ett 
kretsråd. 
I det här läget föreslår jag att länsförbundets styrelse överväger att lägga ner 
kretsrådet i nuvarande form. Möjligheten att samla företrädare för samtliga 
kretsar finns vid länsstämman en gång om året. I övrigt tror jag att samverkan 
mellan kretsarna sker mer naturligt mellan ett mindre antal närliggande kretsar, 
som lätt kan ordna gemensamma aktiviteter och inte behöver färdas så långt för 
att träffas. Kretsarna i sydöstra Skåne har sedan flera år ett sådant samarbete 
som kan vara modell för andra delar av länet. 
Ett samarbete av detta slag kan inte tvingas fram uppifrån, utan måste bygga på 
intresse och vilja från berörda kretsar. Det vore därför intressant att vid årets 
länsstämma 4 maj ta upp frågan till diskussion. Frågan kan sedan föras ut till 
alla kretsar under det kommande året så att det finns underlag för ett eventuellt 
beslut vid nästa ordinarie stämma 2020.  
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