Stadgar för Naturskoleföreningen
Antogs på årsmötet den 10 april 2014
§1 Mål
Föreningen har som mål att:
- främja naturskoleidéns utveckling i Sverige samt
- stödja och främja utvecklingen av utomhuspedagogik(en)
Föreningen skall:
- utgöra ett forum för kontakter mellan naturskolor samt mellan personer och organisationer
med intresse för utomhuspedagogik så att erfarenheter och aktuell information kan spridas.
- aktivt samarbeta med myndigheter för att utveckla utomhuspedagogiken
- följa och befrämja forskning/utveckling inom utomhuspedagogik samt
att initiera seminarier och fortbildning.
§2 Obunden förening
Föreningen är organisatoriskt och partipolitiskt obunden.
§3 Medlemskap
Som medlem i föreningen antas personer, institutioner eller organisationer som aktivt arbetar med
eller på annat sätt har intresse för utomhuspedagogik.
§4 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande, kassör och sju
ledamöter.
Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Ordförande och kassör utses genom
särskilt val för en tid av två år. Om kassör ej kan väljas på årsmötet ges styrelsen möjlighet att välja
kassör utanför styrelsen. Av styrelsens ledamöter väljs hälften vartannat år. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst fem av styrelsen ledamöter gör
framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem styrelsemedlemmar är närvarande.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Protokollet skall efter vederbörlig justering sändas till
styrelsens medlemmar och revisorerna.
Särskilda beredningsorgan i form av utskott får knytas till styrelsen för olika specialfrågor om
årsmötet så beslutar.
§5 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på 2-4 personer. En person utses som sammankallande.
§6 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall utses två revisorer och
två revisorsuppleanter för en tid av två år. En strävan skall vara att en revisor och en
revisorssuppleant väljs varje år för att undvika att alla byts ut samtidigt.
Revisionsberättelse skall inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§7 Avgifter

Varje medlem i föreningen skall betala en årlig avgift enligt årsmötets beslut.
§8 Ordinarie årsmöte
Kallelse till årsmötet sker på sätt styrelsen bestämmer och skall vara medlemmarna tillhanda minst
14 dagar före mötet.
§9 Ärenden vid ordinarie årsmöte
1 Val av ordförande för mötet
2 Val av sekreterare för mötet
3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
4 Val av justerare, tillika rösträknare
5 Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående kalenderår
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
7 Årsavgift för kommande kalenderår
8 Arvoden
9 Val av ordförande i styrelsen
10 Val av kassör i styrelsen
11 Val av ledamöter i styrelsen
12 Val av revisorer och revisorssuppleanter
13 Val av valberedning
14 Motioner och av styrelsen framlagda ärenden
15 Styrelsens budget och verksamhetsplan fram till nästa årsmöte
Motion som medlem önskar behandlad av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader
före årsmötet.
Styrelsen skall på lämpligt sätt informera medlemmarna om verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning samt motioner och styrelsens kommentarer till dessa, senast 14 dagar innan årsmötet.
§10 Omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet. Som regel tillämpas öppen omröstning men om sluten
omröstning begäres skall sådan tillämpas.
Röstning får ej ske genom ombud. Medlemsförteckning utgör röstlängd. Som medlem räknas man
om man betalt medlemsavgift före årsmötet eller varit medlem kalenderåret innan årsmötet. Vid
omröstning väger det enskilda medlemskapet och institutionsmedlemskapet lika tungt. Principen ett
medlemskap - en röst tillämpas.
§11 Extra möte
Extra möte med föreningen sammankallas när styrelsen finner anledning därtill eller när minst 1/3
av föreningens medlemmar skriftligen begär det.
Kallelse till extra möte skall var utfärdad minst 10 dagar före den utsatta tiden och skall innehålla
meddelande om ärenden som föranleder sammanträdet.
§12 Stadgeändring
För ändring av stadgar krävs 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Förslag till stadgeändring
inlämnas till styrelsen på så sätt som föreskrives i §9, sista stycket. För stadgeändring fordras beslut
på två varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall var årsmöte.
§13 Regionala organ
Föreningens naturskolor kan mötas genom regionala träffar. Varje region har en kontaktperson som
informerar styrelsen om träffar, verksamhet m m.
§14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltig fattas av två på varandra följande möten,
varav minst ett skall vara ett årsmöte. Härvid skall även beslut tas om föreningens tillgångar.

