
Underlag	  till	  årsmötet	  för	  Naturskyddsföreningen	  Roslagen	  2015-‐03-‐17	  

	  

Jämförelse	  mellan	  gällande	  stadgar	  för	  RNF	  från	  2012	  	  
och	  det	  nya	  förslaget	  från	  Riksföreningen	  

	  

§2	  	  	  Tillägg	  att	  eftersträva	  jämn	  könsfördelning	  samt	  beakta	  mångfalds-‐	  och	  åldersperspektiv	  
i	  verksamheten	  inklusive	  tillsättning	  av	  valberedningar	  och	  styrelser.	  

§2	  	  	  Tillägg:	  Juridiska	  personer	  som	  är	  medlemmar	  i	  Naturskyddsföreningen	  tillhör	  den	  krets	  
inom	  vars	  verksamhetsområde	  de	  har	  sitt	  säte.	  

§5	  	  	  Tillägg:	  Stämmodeltagare	  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	  stämmopresidenten	  om	  jäv	  föreligger.	  

§6	  	  	  Tillägg:	  Vid	  omröstning	  gällande	  personval	  tillämpas	  relativ	  majoritet.	  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.	  

§7	  	  	  Tillägg:	  Valbar	  till	  kresens	  styrelse	  och	  valberedning	  är	  fysisk	  person	  som	  är	  medlem	  i	  
kretsen,	  dock	  ej	  kretsens	  revisorer	  eller	  anställda	  inom	  kretsen,	  med	  undantag	  för	  arvoderad	  
styrelseledamot.	  Till	  styrelseledamot	  får	  ej	  heller	  utses	  ledamot	  i	  valberedningen.	  Till	  
ledamot	  i	  valberedningen	  får	  ej	  heller	  utses	  ledamot	  av	  kretsens	  styrelse	  eller	  till	  denne	  
närstående	  person.	  

§8	  	  Ändring:	  Kallelse	  till	  kretsstämma	  senast	  30	  dar	  i	  förväg.	  Vi	  har	  nu	  14	  dar	  i	  förväg.	  

§9	  	  	  Ändring:	  Punkt	  4.	  Val	  av	  två	  justerare	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokoll.	  Vi	  har	  nu	  
krav	  på	  en	  justerare	  plus	  ordf.	  

§11	  	  	  Ändring:	  Motion	  ska	  inges	  skriftligen	  till	  kretsstyrelsen	  senast	  15	  februari.	  Nu	  gäller	  för	  
oss	  ”före	  den	  tidpunkt	  styrelsen	  beslutar”.	  

§12	  	  	  Preciserat:	  Styrelsen	  består	  av	  minst	  fem	  ledamöter	  varav	  en	  ordförande.	  Nu	  står	  det	  
för	  oss	  ”	  det	  antal	  som	  stämman	  beslutar”.	  

§15	  	  	  	  Ändring:	  Räkenskaper	  och	  verksamhetsberättelse	  ska	  överlämnas	  till	  revisorerna	  före	  
utgången	  av	  nästföljande	  januari	  månad	  för	  granskning.	  För	  oss	  har	  det	  hittills	  gällt	  ”	  minst	  
20	  dagar	  innan	  årsstämman”.	  

§18	  	  	  Ändring:	  Om	  kretsen	  ska	  upplösas	  krävs	  att	  såna	  beslut	  tas	  med	  minst	  ¾	  majoritet.	  För	  
oss	  gäller	  nu	  att	  behövs	  minst	  2/3	  majoritet.	  

	  

	  


