
Förslag till stadgeändring 
 

Bakgrund 
Beslut om ändring av stadgar skall i oförändrad form fattas av två på varandra 

följande förbundsmöten (stadgarna § 16). 

Styrelsen har på sitt möte 4/2020 den 15.6.2020 godkänt ett förslag till 

stadgeändring. På förbundskongressen 2020 tas ärendet upp till första 

behandling. 

Motiveringar 
Föreningslagen ändrades för cirka tio år sedan så att det är möjligt att delta i 

föreningsmöten på distans såvida det nämns i föreningens stadgar. 

Patent- och registerstyrelsen har rekommenderat att föreningar i sina stadgar 

ger styrelsen rätt att arrangera mötet så att medlemmar kan delta på distans. 

Detta är alltså inte samma sak som att direkt i stadgarna skriva in att det skall 

vara möjligt att delta på distans. Orsaken är att det krävs en hel del extra 

insatser för att genom föra mötesdeltagande på distans. Därför är det bra att ge 

styrelsen möjlighet att välja att inte öppna möjligheten till distansdeltagande. 

Frågan om distansdeltagande på möten har aktualiserats år 2020 på grund av 

coronavirusepidemin. Riksdagen godkände än tillfällig ändring i föreningslagen 

som gör det möjligt att fram till den sista september 2020 arrangera 

föreningsmöten helt eller delvis på distans utan stadgeändringar. 

Inom den finlandssvenska förbundsvärlden har Finlands svenska 

ungdomsförbund (FSU) valt att följa den modell som PRH har rekommenderat, 

d.v.s. att styrelsen kan fatta beslut om att man kan delta i mötet via 

videokonferens. FSU är ett renodlat förbund som endast har 

föreningsmedlemmar, alltså inte direktanslutna personer. Sålunda deltar endast 

ombud i förbundsmötet och det teoretiska högsta antalet deltagare är rimligt. 

Natur och Miljös organisationsstruktur är betydligt mer komplicerad, eftersom 

förbundet också har en stor mängd direktanslutna medlemmar om vi skulle gå in 

för att i praktiken möjliggöra deltagande på distans: Alla direktanslutna 

medlemmar (drygt 1000 personer!) bör ha lika möjlighet att delta med rösträtt. 

I Natur och Miljös stadgar beskrivs ramarna för förbundsmöten i § 10. 

Styrelsen föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt andra 

stycke, som skulle ge styrelsen rätt att fatta beslut om att tillåta 

deltagande på distans. (Tillägget med understreckning). 

§ 10 Förbundsmöte 
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Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som kan vara 

ett årsmöte, en förbundskongress eller ett extra förbundsmöte. 

Styrelsen kan besluta att medlemmar skall få delta med rösträtt i 

förbundsmöte på distans med tillhjälp av datakommunikation eller 

något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet måste i så fall fattas i så 

god tid att information om saken kan inkluderas i möteskallelsen. 

Förbundsmötet fastställer en omröstnings- och valordning, i vilken 

skall intas sådana bestämmelser om röstning och val som behövs för 

att komplettera dessa stadgar i denna fråga. 

Kallelse till årsmöte bör ske genom annons i svenskspråkig 

rikstidning minst tre veckor före mötet. Enskriftlig kallelse skall 

dessutom sändas ut till egentliga medlemmar, kommuner och 

understödande medlemmar senast tre veckor före mötet. 

Kallelse till förbundskongress eller extra förbundsmöte skall ske 

genom annons i en svenskspråkig rikstidning minst två månader före 

mötet. Kallelse skall dessutom samtidigt sändas ut till egentliga 

medlemmar, kommuner, och understödande medlemmar. I kallelsen 

bör mötesärendena samt uppgift om tiden för inlämnande av 

motioner anges. 

Förbundsmöteshandlingarna bör vara uppgjorda och tillgängliga för 

medlemmar minst tre veckor före förbundsmöte. 

Den föreslagna formuleringen baserar sig på FSU:s stadgar, som har godkänts 

av Patent- och registerstyrelsen. Styrelsen har inte begärt utlåtande av prh eller 

någon jurist inför förbundsmötet. 

Flera praktiska frågor återstår om förbundsmötet godkänner förslaget. Enligt 

modell från FSU borde styrelsen bereda ett förslag till omröstnings- och 

valordning för att klargöra hur personer som deltar på distans skall kunna utöva 

sin rösträtt. Hittills har Natur och Miljö inte haft en omröstnings- och valordning i 

form av ett skilt dokument. 

Stadgeändringen tas upp till första behandling på förbundsmötet hösten 2020, 

för att sedan slutligen godkännas på ordinarie förbundsmöte våren 2021. 

Stadgeändringen kunde då vara i kraft på ordinarie förbundsmöte våren 2022. 

Till dess torde det finnas betydligt mera erfarenhet av deltagande i 

förbundsmötet på distans inom det finlandssvenska civilsamhället. Man kan 

också utgå att de tekniska hjälpmedlen kommer att utvecklats betydligt inom 

den närmaste tiden. 

Styrelsen föreslår för förbundsmötet (Verksamhetsplan 2021, Bilaga P) att en 

grundläggande översyn av stadgarna skulle inledas. Frågan om deltagande på 

distans i förbundsmöten bör också diskuteras inom ramen för denna process. 



Den nuvarande organisationsstukturen där över 1000 personer har rätt att delta 

med rösträtt på möten medför stora tekniska utmaningar för virtuella möten. 

Beslutsförslag 
Förbundsmötet godkänner i första behandling följande stadgeändring: 

Till § 10 tillfogas ett helt nytt stycke efter det första stycket. Det nya stycket 

lyder som följande: 

Styrelsen kan besluta att medlemmar skall få delta med rösträtt i 

förbundsmöte på distans med tillhjälp av datakommunikation eller 

något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet måste i så fall fattas i så 

god tid att information om saken kan inkluderas i möteskallelsen. 

Förbundsmötet fastställer en omröstnings- och valordning, i vilken 

skall intas sådana bestämmelser om röstning och val som behövs för 

att komplettera dessa stadgar i denna fråga. 

Förbundsmötet konstaterar att stadgeändringen bör godkännas i exakt samma 

form på följande förbundsmöte för att träda i kraft. Förbundsmötet ger styrelsen 

i uppdrag att beakta detta i beredningen av ärenden till nästa förbundsmöte. 


