
 
 

 

Styrelsens svar och förslag till beslut gällande 

motionen Flygfri naturskola 
 

 

 

Styrelsen tog den 4 januari 2020 emot en motion från Tyresö naturskola med rubriken Flygfri naturskola. 

Motionen behandlades under styrelsemötet i Falun 30–31 januari 2020. Vi i styrelsen är eniga om att 

frågorna som motionen lyfter är ytterst viktiga och aktuella, och vi vill tacka Tyresö naturskola för att ta upp 

dessa till diskussion under årsmötet. 

 

 Styrelsens svar till motionens yttranden: 
  

1. ”Att naturskoleföreningen inte ska bekosta några flygresor för t ex styrelseledamöter eller andra som 

reser på uppdrag av föreningen.”  

 

Gällande styrelsearbetet 

 

Eftersom Naturskoleföreningen fungerar som en paraplyorganisation för hela Sveriges naturskolor är en 

grundläggande önskan att de olika regionerna i mån av möjlighet ska finnas representerade i styrelsen, 

trots att det är fråga om ett stort och vitt geografiskt område. Vi anser att detta stärker såväl demokratin 

som jämlikheten i föreningen. För att upprätthålla en bra dialog mellan styrelsen och 

medlemmarna/regionerna har varje region en regional samordnare i styrelsen. Det är att föredra att 

samordnaren tillhör sin egen region av såväl praktiska som ekonomiska och miljömässiga skäl. Vår 

erfarenhet är att det personliga mötet är en viktig förutsättning för ett fungerande och effektivt 

styrelsearbete. En ytterligare viktig aspekt i organiserandet av styrelsearbetet är föreningens ekonomi. 

 

Utgående från ovanstående har styrelsen ordnat styrelsemöten enligt ett ”roterande koncept”.  Vi har 

valt att lägga kostnaden på resor framför hyra av möteslokal, mat och boende. Mötena hålls turvis i de 

olika regionerna, t.ex. i en lokal som disponeras av en styrelseledamot, ett tillgängligt sommarboende 

eller vid en naturskola med anslutning till föreningen där det finns möjlighet till kostnadsfritt boende. Mat 

lagar vi oftast själva. Alternativet att istället alltid träffas centralt i Stockholmsområdet skulle innebära 

större kostnader för hyra av möteslokal, kost och logi. Det är även viktigt att beakta inför val av plats för 

framtida styrelsemöten, att ett avvägande görs när det gäller resväg. Ska alla ha en bit att resa, eller 

ska någon/några alltid resa längre medan några alltid får kort resväg? 

 

Med fem årliga möten har det varit möjligt att samla majoriteten av styrelsen till varje möte, samtidigt 

som det ger tillräckligt med tid även mellan mötena att arbeta med olika styrelseuppdrag. Denna 

mötesfrekvens har även känts rimlig med tanke på resandet. Heldagsmöten på distans via Skype 

genomförs vid behov då plats och mötesärenden tillåter det. På möten med mycket arbete i mindre 

grupper kring olika teman och på platser med sämre uppkoppling fungerar detta mindre bra. 

 

Styrelsens nuvarande resepolicy är att vi färdas så klimatsmart som möjligt inom den tidsram som varje 

enskild styrelsemedlem har möjlighet att avsätta för mötet. Det är viktigt att beakta att förutsättningarna 

på styrelsemedlemmarnas arbetsplatser kan se väldigt olika ut. På en liten arbetsplats med få eller inga 

kollegor är flexibiliteten kring tidsanvändning gällande styrelsemöten ofta knapp av rent praktiska skäl. 

Likaså är det viktigt att beakta att alla styrelsemedlemmar inte gör detta förtroendeuppdrag på betald 

arbetstid, utan på egentid.    



 

Gällande övriga uppdrag av föreningen 

 

Styrelsen överväger deltagande i uppdrag som kräver resande av styrelseledamot eller annan medlem 

från fall till fall och tillämpar samma resepolicy som till styrelsearbetet. 

 

Utifrån ovanstående anser styrelsen att ett totalt flygförbud skulle inskränka på Naturskoleföreningens 

möjligheter att arbeta med att föra ut vårt budskap om utomhuspedagogik enligt de mål vi arbetar 

utifrån. Vi anser att styrelsen har kunskapen och förmågan, samt bör ha kvar möjligheten att göra dessa 

avväganden när det gäller transportval inför framtida uppdrag. 

 

  

2. ”Att naturskoleföreningens styrelse får i uppdrag att ta fram en policy gällande resor som genomförs 

inom föreningens regi. I policyarbetet bör styrelsen utreda möjligheter till att: 

● minimera antalet flygresor som genomförs inom föreningens verksamhet 

● se till att aktiviteter som sker i naturskoleföreningens regim, såsom årsmöten och styrelsemöten 

förläggs på platser som det går lätt att komma till med tåg för alla deltagare. 

● utveckla alternativ till långväga resor såsom webbinarier, regionala träffar osv.  

● öka möjligheter till deltagande på distans i styrelsemöten, exempelvis skype.” 

 

Styrelsen tycker att detta är ett bra förslag och vill gärna ta fram en officiell policy gällande resor.  

 

 

Styrelsens förslag till beslut 
 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att: 

● avslå motionens första yrkande 

● bifalla motionens andra yrkande med följande textförändring: 

 

“se till att aktiviteter som sker i naturskoleföreningens regim, såsom årsmöten och styrelsemöten 

förläggs på platser som det går lätt att komma till med tåg för alla deltagare.” 

 

ändras till: 

 

“se till att aktiviteter som sker i naturskoleföreningens regim, såsom årsmöten och styrelsemöten 

förläggs på platser som är lättillgängliga med tåg.” 
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