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§ 1  

Namn och hemort 

 
Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess 
verksamhetsområde är Finland. Dess förhandlings- och protokollspråk är svenska. Föreningen benämns 
i dessa stadgar förbund. 

 
§ 2 
Syfte och verksamhetsformer 

 
Förbundets ändamål är att främja natur-, miljö- och fornminnesvården samt byggnadskulturens 
utveckling i landet. Förbundet verkar som centralorgan för sådana organisationer, kommuner och 
enskilda personer, vilka i samarbete med förbundet önskar främja dess målsättningar. Sina syften 
önskar förbundet förverkliga genom att utöva upplysnings- och publikationsverksamhet, genom att 
anordna möten, kurser och exkursioner och i mån av sina resurser bistå staten, kommuner, 
sammanslutningar och enskilda vid lösandet av konkreta frågor inom förbundets verksamhetssfär. 
Härutöver vill förbundet inför statliga och kommunala myndigheter bevaka befolkningens intresse i 
frågor som ovan angivits. Förbundet kan för upprätthållande av sin verksamhet mottaga testamenten, 
understöd och gåvor. 

 
§ 3 
Medlemmar 

 
Förbundet kan som medlemmar anta rättsgiltiga sammanslutningar och enskilda personer. 
Medlemmarna hör till följande kategorier: 
I. Egentliga medlemmar 
Egentliga medlemmar är förbundets lokalföreningar, Ålands Natur och Miljö r.f. samt 
ungdomsorganisationen Natur och Ungdom rf. De egentliga medlemmarna skall i sin tur ha enskilda 
personer som medlemmar och en verksamhet som är förenlig med förbundets syfte. 
II. Kommuner 
III. Enskilda personer 
IV. Understödande medlemmar 
Organisationer vilka i understödande syfte önskar tillhöra förbundet, men vilkas ändamål i huvudsak är 
annat än förbundets ändamål. 
V. Hedersmedlemmar 
Förbundet kan till hedersmedlemmar kalla personer som på ett förtjänstfullt sätt gagnat förbundets 
verksamhet. 

 
 

 



§ 4 
Medlemsavgift 

Av medlemmarna uppbärs en årsavgift vars storlek fastställs av förbundsmötet för de i § 3:I, II och III 
nämnda medlemskategorierna. 

Medlemsavgifterna för de egentliga medlemmarna står i direkt proportion till det antal medlemmar 
ifrågavarande organisation representerar inom förbundet. För enskilda personer kan förbundsmötet 
fastställa nedsatt årsavgift på basen av ålder eller motsvarande kriterium. För enskilda personer, som 
tillhör samma familj och som har gemensam adress, kan förbundsmötet fastställa en gemensam 
familjeavgift. Familjeavgiften skall vara högre än medlemsavgiften för en enskild person. 
Understödande organisationer erlägger till förbundet en medlemsavgift, som fastställs av styrelsen. 

 
§ 5 
Antagande och uteslutning av medlem 

 
Om antagande och uteslutning av en egentlig medlem beslutar förbundsmötet. Beslut om uteslutning av 
en egentlig medlem får ej fattas förrän denna givits tillfälle att yttra sig. En förening kan uteslutas om 
denna inte längre har egna medlemmar eller om föreningen inte bedriver verksamhet som är förenlig 
med förbundets syfte. Ett ärende om antagande eller uteslutning av medlem skall nämnas i kallelsen till 
förbundsmötet. Om antagande och uteslutning av andra medlemmar beslutar styrelsen. Giltig grund för 
uteslutande är obetald medlemsavgift. 

 
§ 6 
Styrelsen 

 
Förbundets verksamhet handhas av en styrelse, som består av ordförande, som kallas 
förbundsordförande och sex medlemmar jämte sex personliga suppleanter, vilka väljs för tre år i 
sänder. Varje år är två ordinarie medlemmar och två suppleanter i tur att avgå. De valda 
styrelsemedlemmarna tillträder omedelbart efter det förbundsmöte då de valts. Om en styrelsemedlem 
på dennes begäran befrias från uppdraget innan mandatperiodens slut, väljs en ny person i dennes ställe 
för återstoden av mandatperioden. 
 

Styrelsen skall såvitt möjligt vara så sammansatt att från Nyland och Österbotten väljes två medlemmar 
samt från Åboland och Åland en medlem. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande. Härutöver kan 
styrelsen inom sig utse en sekreterare och en kassör, eller kalla personer utom styrelsen att sköta dessa 
uppdrag. Styrelsen sammankommer på kallelse av förbundsordföranden eller vid dennes förfall av vice 
ordföranden och är beslutför då minst någon av dessa jämte tre medlemmar är närvarande. 

 
 

 



§ 7 
Namnteckningsrätt 

 
Förbundets namn tecknas av förbundsordförande, vice ordförande, vardera ensam, eller den som 
styrelsen därtill befullmäktigar. 

 
§ 8 
Lokalavdelningar, utskott och arbetsgrupper 

 
Styrelsen kan inrätta oregistrerade lokalavdelningar på sådana orter där förbundet har enskilda 
medlemmar men där förbundet inte har någon verksam lokalförening. Styrelsen kan tillsätta såväl ett 
arbetsutskott som andra utskott och arbetsgrupper. 

 
§ 9 
Förbundets räkenskaper 

 
Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet bör vara uppgjort före den sista februari. 
Styrelsen skall överlämna räkenskaperna samt övriga till förvaltningen hörande handlingar för det 
föregående kalenderåret till revisorerna senast den 1 mars. 

Revisorerna bör senast två veckor före årsmötet, men inte senare än den 30 april, ha granskat styrelsens 
verksamhet, samt förbundets räkenskaper, kassa, tillgångar och eventuell annan egendom, ävensom 
till styrelsen ha avgett en till årsmötet ställd revisionsberättelse samt utlåtande i frågan om beviljandet 
av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. 

 
§ 10 
Förbundsmöte 
 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, som kan vara ett årsmöte, en förbundskongress 
eller ett extra förbundsmöte. 

 
Styrelsen kan besluta att medlemmar ska få delta med rösträtt i förbundsmöte på distans med hjälp 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 ska 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. En 
skriftlig 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. 

 
§ 11 
Årsmöte 

Varje år hålls ett årsmöte före utgången av juni. Årsmöte sammankallas av styrelsen. Vid årsmötet 
behandlas följande ärenden: 

 
- val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för 
mötet 
- konstaterande av mötets deltagare, laglighet och beslutförhet 
- fastställande av mötets arbetsordning 
- årsberättelse för det föregående kalenderåret 
- verksamhetsberättelse för det föregående kalenderåret 
- revisionsberättelse för det föregående kalenderåret 
- fastställande av bokslut för det föregående kalenderåret 
- beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga 
- val av styrelsemedlemmar och suppleanter i stället för dem som är 
i tur att avgå 
- val av två revisorer jämte suppleant för det följande kalenderåret 
- fastställande av medlemsavgifter för det följande kalenderåret 
- verksamhetsplan för det följande kalenderåret 
- fastställande av budget för det följande kalenderåret 
- fastställande av eventuella arvoden för förtroendemännen 
- antagande och uteslutning av lokalförening 
- övriga i kallelsen nämnda ärenden 

 
Önskar medlem till årsmötets behandling hänskjuta särskild fråga (motion), bör frågan jämte 
motivering anmälas till styrelsen senast två månader före årsmötet. 

 
§ 12 
Förbundskongress 

 
I stället för årsmöte hålls förbundskongress vart tredje år före utgången av juni. Förbundskongressen 
sammankallas av styrelsen. På förbundskongress skall § 11 tillämpas. Dessutom skall följande 
behandlas på förbundskongressen: 
- förbundets verksamhets- och ekonomiplan för de tre följande kalenderåren 
- val av förbundsordförande 



§ 13 
Extra förbundsmöte 

 
Extra förbundsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller om en tiondel av förbundets röstberättigade 
medlemmar eller en grupp medlemmar, som representerar minst en tiondel av rösträtten (§ 15) 
skriftligen anhåller om detta. Vid extra förbundsmöte behandlas de ärenden i anledning av vilka mötet 
sammankallats. 

 
§ 14 
Val av förbundsordförande 

 
Val av förbundsordförande sker på förbundskongress, eller vid dennes förfall på extra förbundsmöte, 
som väljer ordförande för perioden fram till nästa förbundskongress. Envar medlem kan nominera 
kandidater till val av ordförande. 

Omröstning förrättas om det finns fler än en kandidat till förbundsordförande. Om någon av 
kandidaterna i valet får mer än hälften av de givna rösterna har denne blivit vald. Om ingen i den 
första omröstningen har fått mer än hälften av de givna rösterna förrättas en andra valomgång bland de 
två kandidater som fått de flesta rösterna. Faller rösterna lika avgör lotten. 

 
§ 15 
Rösträtt 

 
Rösträtt tillkommer medlemmar som har erlagt sin medlemsavgift enligt följande: 
I. 20 röster har egentliga medlemmar. För varje fullt 50-tal medlemmar har egentlig medlem därtill 5 
tilläggsröster. 
II. 10 röster har kommuner. 
III. 1 röst har enskilda personer. 
IV. 10 röster har understödande medlemmar. 
V. 1 röst har hedersmedlemmar. 

 
Den person som blivit utsedd att representera en egentlig medlem, kommun, enskild medlem eller 
understödande medlem skall förete en giltig fullmakt för att få delta i en omröstning. En person kan 
inte delta i en omröstning med fler än en fullmakt. Personen får dock samtidigt rösta med fullmakt och 
som enskild person. Rösträtten vid ett förbundsmöte skall fastställas i enlighet med medlemsregistret 
tidigast två veckor före mötet. En medlem som har försummat att erlägga förfallen medlemsavgift 
under de 12 månader som föregått förbundsmötet har inte rätt att utöva sin rösträtt. 

 
§ 16 
Ändring av stadgarna 



 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall i oförändrad form fattas av två på varandra följande 
förbundsmöten, varvid minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna måste omfatta ändringsförslagen. 

 
§ 17 
Förbundets upplösning 

 
Beslut om förbundets upplösning skall fattas på samma sätt som är sagt i § 16. Om förbundet upplöses 
skall dess egendom lämnas till annan registrerad förening i Finland som främjar förbundets 
målsättning. 

 
§ 18 
Stadgeändringars inverkan 

 
Stadgeändringar inverkar inte kränkande på erhållna medlemsrättigheter. 

 


