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Protokoll fört vid Svenska Naturskyddsföreningens riksstämma 2021 
VoteIT 26 maj – 2 juni 2021 

 

Närvarande:  
Som mest var 143 röstberättigade ombud närvarande enligt justerade röstlängder under 
stämman samt ledamöter från riksstyrelsen, kanslipersonal, representanter från Fältbiologerna 
samt enskilda medlemmar och övriga intresserade, se deltagarlista (bilaga 1).  
 
 
§ 1 Riksstämmans öppnande 
 
2021 års Riksstämma öppnade kl 09.00 i VoteIT den 26 maj, 2021. 
 

Riksstämmans 
öppnande 

§ 2 Fastställande av röstlängd 
 
Röstlängden omfattade vid stämmans öppnande 143 anmälda 
röstberättigade ombud. Antalet ombud kan komma att justeras under 
stämman.  
 
Stämman tillfrågades att fastställa att röstlängden utgör de, vid varje 
beslutstidpunkt i VoteIT, registrerade ombuden. Röstlängden justeras 
löpande. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla att fastställa röstlängd utifrån VoteIT:s system som 
registrerar närvarande vid varje beslutstidpunkt. 
 

Fastställande av 
röstlängd 
 

§ 3 Stämmans behöriga utlysande 
 
Kallelse ska meddelas enligt stadgarnas § 11, kretsar och länsförbund 
senast 90 dagar innan stämma på sätt som styrelsen finner lämpligt. 
Meddelades att kallelse gått ut med e-post och sms samt aviserats på 
Naturkontakt och på hemsidan. 
 
Stämman beslutade  
att anse stämman behörigen utlyst. 
 

Stämmans 
behöriga 
utlysande 

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande för stämman 
 
Valberedningens förslag till stämmoordförande och vice 
stämmoordförande var Anders Hultman som ordförande och 
Alexandra Hjortswang som vice ordförande. 
 
Stämman beslutade  
att till stämmoordförande välja Anders Hultman. 
att till vice stämmoordförande välja Alexandra Hjortswang. 
 
 

Val av 
stämmopresidium 
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§ 5 Anmälan av sekreterare 
 
Johanna Sandahl anmälde följande person som riksstyrelsens val till 
sekreterare för stämman: Maarit Gustavsson. 
 

Anmälan av 
sekreterare 

§ 6 Val av två rösträknare och två justerare 
 
Förslag på rösträknare lämnades, Lars-Bertil Nilsson och Marianne 
Kahn. 
 
Förslag på justerare lämnades, Marie Nordmark och Jan Holmbäck. 
 
Stämman beslutade  
att välja Lars-Bertil Nilsson och Marianne Kahn till rösträknare. 
att välja Marie Nordmark och Jan Holmbäck till justerare. 
 

Val av två 
rösträknare och 
två justerare 
 

§ 7 Val av valkommitté 
 
Fem personer ska utses som under stämmans gång ska förbereda valet 
av ny riksvalberedning för kommande period.  
Följande personer nominerades: Lars-Ola Westerlund, Salomon 
Abresparr, Silke Frank, Linda Birkedal och Boel Lanne.   
 
Stämman beslutade 
att välja Lars-Ola Westerlund, Salomon Abresparr, Silke Frank, Linda 
Birkedal och Boel Lanne till ledamöter i valkommittén. 
 
Valkommittén utser själva sammankallande inom sig. 
 

Val av 
valkommitté 

§ 8 Fastställande av dagordning och arbets- och beslutsordning 
samt val av ordföranden för utskotten.  
 
Förslag till dagordning samt arbets- och beslutsordning har varit 
utsända och tillgängliga på VoteIT. 
 
Yrkande från Anders Gottberg  
att framtidsstrategin/verksamhetsriktlinjerna tas efter att motionerna 
har behandlats. 
 
Yrkande från Björn Abelsson:  
att arbetsordning och stomprogram formuleras om så att det framgår 
att endast de kandidater till riksstyrelsen som nominerats senast 31 
januari 2021 är valbara. Enligt stadgarna ska nomineringar till 
riksstyrelsen lämnas senast då och valet av riksstyrelse beredas av 
valberedningen. Tidigare praxis att tillåta sena nomineringar saknar 
stöd i stadgarna. 
 
Stämman beslutade 
att avslå yrkandet från Anders Gottberg 
att avslå yrkandet från Björn Abelsson 

Dagordning och 
arbets- och 
beslutsordning 
 
Utskottsord-
föranden 
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att fastställa dagordningen för stämman enligt utsänt förslag 
att fastställa arbets- och beslutsordningen för stämman enligt utsänt 
förslag (bilaga 2). 
 
Valberedningens förslag till ordföranden i utskotten var enligt följande: 
UTSKOTT 1: Alexander Hallberg 
UTSKOTT 2: Sofia Karlsson 
UTSKOTT 3: Erika Darljung 
UTSKOTT 4: Anna Westerling 
UTSKOTT 5: Peter Hellman 
 
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 
 
§ 9 Presentation av riksstyrelsens verksamhetsberättelser för åren 
2018, 2019 och 2020 
 
Riksstyrelsen föreslog att verksamhetsberättelserna för 2018, 2019 och 
2020 ska läggas till handlingarna. 
 
Stämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelserna för åren 2018, 2019 och 2020 till 
handlingarna (bilaga 3,4 och 5). 
 

Verksamhets-
berättelser 

§ 10 Revisorernas berättelse 
 
Revisorernas berättelser från 2018, 2019 och 2020 behandlades. 
Föreslogs att lägga revisionsberättelserna för 2018, 2019 och 2020 till 
handlingarna. 
 
Kommentar från Leif Lagebrand - det står ”samt i överensstämmelse 
med föreningens stadga," Vilket inte stämmer då det inte hölls någon 
stämma 2020. Styrelsen har begått ett stadgebrott genom att inte utlysa 
en stämma under 2020. 
 
Kåre Olsson, Förtroendevald revisor svarade: ”Det kanske för 
ordningens skull bör förtydligas att revisorerna vid sin bedömning av 
förra årets verksamhet tagit hänsyn till de extraordinära 
omständigheter som pandemin lett till. Både den faktiska situationen 
och myndigheters beslut har skapat situationer som inte kan lösas utan 
att det blir fel i ett eller annat avseende. Det kan då vara rimligt att 
agera på sådant sätt att felen blir så små som möjligt. 
Varje situation måste bedömas utifrån den kunskap som då fanns 
tillgänglig och vilket faktiskt handlingsutrymme som stod till buds. 
Vidare har hänsyn tagits till att både styrande dokument och tidigare 
fattade beslut inte kunnat beakta den verklighet som pandemin orsakat. 
Därför har inte bara dokumentens formuleringar noterats utan även 
avsikterna bakom besluten, så som de kan bedömas.” 
 
 
 

Revisorernas 
berättelse 
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Stämman beslutade  
att lägga revisorernas berättelser för åren 2018, 2019 och 2020 till 
handlingarna (bilaga 6, 7 och 8) 
 
§ 11 Fastställande av årsredovisningarna 2018, 2019, 2020 
 
Riksstyrelsen föreslog att årsredovisningarna för räkenskapsåren 2018, 
2019 och 2020 skulle fastställas. 
  
Stämman beslutade  
att fastställa årsredovisningarna för räkenskapsåren 2018, 2019 och 
2020 (bilaga 9, 10 och 11). 
 

Fastställande av 
årsredovisningar 

§ 12 Styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods 
förvaltning 
 
Fråga om stämman i enlighet med revisorernas berättelser kan bevilja 
riksstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020. 
 
Stämman beslutade  
att riksstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2018, 2019 
och 2020. 
 

Ansvarsfrihet 
 
 

§ 13 Proposition 13:1, Hedersmedlem 
 
Riksstyrelsen föreslår Stella Lutalo från organisationen PELUM 
Uganda som hedersmedlem med motiveringen: 
”Stella Lutalo har hela sitt arbetsliv verkat för förbättrade 
levnadsvillkor och stärkta demokratiska processer för småbrukare på 
landsbygden. PELUM Uganda varit en partner till 
Naturskyddsföreningen sedan 2007 och är en av de organisationer 
som leder utvecklingen inom ekologisk odling i Uganda. Under Stella 
Lutalos ledarskap har organisationen vuxit sig stark och har utvecklat 
innovativa arbetssätt som bidrar till stärkt civilsamhälle med 
genomgripande förändringar på landsbygden. 
 
PELUM Uganda har etablerat initiativ med stor lokal betydelse som 
exempelvis ”Seed and Food Fairs”. Organisationen samarbetar med 
landets universitet, politiker såväl som internationella partners vilket 
är av avgörande betydelse för utveckling av ekologisk odling och 
stärkta socio-ekonomiska villkor i landet. Genom omfattande och 
skickligt påverkansarbete och medverkan i framtagande av policyer 
som påverkar landets jordbruksutveckling, bidrar Stella på ett 
betydande sätt genom PELUM Uganda till att sätta ekologisk odling 
och småbrukare främst och inspirera andra organisationer. Stella ser 
småbrukaren, och speciellt kvinnliga småbrukare, som centrala 
aktörer i en allt starkare ekologisk jordbruksrörelse för minskad 
fattigdom och ökad matsäkerhet, som också ger småbrukarfamiljen 
regelbunden inkomst. Stella är en förebild för kvinnor och män i 
Uganda och har gjort stor skillnad som ledare genom att effektivt och 

Prop 13:1: 
Hedersmedlem 
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kompetent arbeta för ökad jämställdhet inom det småskaliga 
jordbruket i Uganda.” 
 
Stämman beslutade  
att anta Stella Lutalo som hedersmedlem i Naturskyddsföreningen. 
 
§ 14 Proposition 13:3 Höjd medlemsavgift 
 
Föreningen har inte höjt medlemsavgiften sedan 2006. Med hänvisning 
till de senaste årens positiva medlemsutveckling, samt att avgiften har 
varit densamma i 13 år, föreslår riksstyrelsen en höjning av 
medlemsavgiften. Ingen höjning föreslås för ungdomsavgiften. 
 
I utsända stämmohandlingar fanns fel i förslaget till beslut, avgiften är 
tänkt att avse åren 2022 och 2023, inte 2021 och 2022 som står i 
handlingarna. Riksstyrelsen ändrar sitt yrkande till:  
"under 2022 och fram till och med året för nästa stämma" i samtliga 
förslag 
 
Riksstyrelsen föreslog stämman besluta 
att fastställa ordinarie medlemsavgift under 2022 och fram till och 
med året för nästa stämma till 360 kronor per 12 månader samt 
autogiroavgiften till 30 kr/månad. 
 
att fastställa familjeavgiften under 2022 och fram till och med året för 
nästa stämma till 420 kronor per 12 månader samt autogiroavgiften till 
35 kr/månad. 
 
att fastställa ungdomsavgiften för medlemmar under 25 år under 2022 
och fram till och med året för nästa stämma till 195 kronor per 12 
månader samt autogiroavgiften till 16 kr/månad. 
 
att fastställa avgiften för att bli medlem för livet under 2022 och fram 
till och med året för nästa stämma till 9 000 kronor. 
 
Yrkanden från Hugo Jörgensen  
att för pensionärer ska den nuvarande medlemsavgiften gälla. En 
eventuell höjning ska betalas av arbetande medlemmar samt  
 
att vi inför stödmedlemskap. En del medlemmar är inte intresserade av 
själva tidningen men vill ändå vara medlemmar. En lägre avgift där 
tidningen inte ingår i medlemskapet bör införas. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla Riksstyrelsens förslag till medlemsavgifter för tiden under 
2022 och fram till och med året för nästa stämma enligt följande: 
 
att fastställa ordinarie medlemsavgift under 2022 och fram till och 
med året för nästa stämma till 360 kronor per 12 månader samt 
autogiroavgiften till 30 kr/månad. 

Prop 13:3: Höjd 
medlemsavgift 
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att fastställa familjeavgiften under 2022 och fram till och med året för 
nästa stämma till 420 kronor per 12 månader samt autogiroavgiften till 
35 kr/månad. 
 
att fastställa ungdomsavgiften för medlemmar under 25 år under 2022 
och fram till och med året för nästa stämma till 195 kronor per 12 
månader samt autogiroavgiften till 16 kr/månad. 
 
att fastställa avgiften för att bli medlem för livet under 2022 och fram 
till och med året för nästa stämma till 9 000 kronor. 
 
att avslå Hugo Jörgensens båda yrkanden. 
 
§ 15 Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande 
verksamhetsperiod 
 
Verksamhetsriktlinjerna som ligger antogs 2018 och tidigare beslut 
finns att föreningens verksamhetsriktlinjer ska gälla fyra år, detta för 
att ge föreningen ett längre strategiskt perspektiv och en kontinuitet i 
arbetet. Effekten har blivit att punkten ”fastställande av 
verksamhetsriktlinjer” varannan stämma blir ett avstamp in i en ny 
verksamhetsperiod och övriga stämmor en ren formaliapunkt. 
 
Riksstyrelsen föreslår att fastställa verksamhetsriktlinjerna för 
kommande år. 
 
Yrkande från Linda Birkedal med anledning av att propositionen om 
förskjutning av stämmo-år inte behandlats ännu, och för att beslutet om 
verksamhetsriktlinjerna ska bli korrekt oavsett vilket beslutet blir på 
den propositionen föreslås följande beslutsformulering: ”Riksstyrelsen 
föreslår att fastställa verksamhetsriktlinjerna fram till nästa ordinarie 
stämma” 
 
Riksstyrelsen meddelar att de återtar sitt yrkande till förmån för Linda 
Birkedals. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla Linda Birkedals yrkande att fastställa 
verksamhetsriktlinjerna fram till nästa ordinarie stämma. 
 

Fastställande av 
verksamhets-
riktlinjer 
 

§ 16 Fastställande av arvode för ordförande och 
riksstyrelseledamöter  
 
Riksvalberedningen tar fram förslag till arvoden för ordförande och 
ledamöter. Riksvalberedningen föreslår att arvoden utgår enligt förslag 
baserat på inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 
kr, vilket motsvarar ett dagarvode 1841 kr. 
 
 
 

Arvoden för 
ordförande och 
ledamöter 
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Stämman beslutade  
att bifalla att arvoden utgår enligt förslag från riksvalberedningen 
(bilaga 12). 
 
§ 17 Proposition 13:2, Förskjutning av stämmo-år 
 
Naturskyddsföreningens riksstämma hålls vartannat år, i nuläget 
infaller stämmorna jämna år. Förslaget är att förskjuta stämmoåren så 
att riksstämman i framtiden hålls udda år. 
 
Riksstyrelsen föreslog stämman besluta 
att nästa ordinarie stämma ska hållas 2023 och att riksstämmorna 
därefter fortsatt hålls vartannat år enligt föreningens stadgar, samt 
 
att förlänga giltighetstiden för Framtidsstrategin, 
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer till och med 2023 
 
Yrkande från Karl-Axel Reimer  
föreslår att om det blir stämma udda år så bör det träda i kraft först 
efter att vi haft vår riksstämma 2022. 
 
Riksstyrelsen yrkade på avslag på Karl-Axel Reimers förslag. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla styrelsens förslag att nästa ordinarie stämma ska hållas 2023 
och att riksstämmorna därefter fortsatt hålls vartannat år enligt 
föreningens stadgar, samt 
 
att förlänga giltighetstiden för Framtidsstrategin, 
Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer till och med 2023. 
 
att avslå Karl-Axel Reimers förslag. 
 

Proposition 13:2 
Förskjutning av 
stämmo-år 

  
MOTIONER – Utskott 1- Atmosfären 
 

Utskott 1 
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§18 Motion nr 3, Dnr 2020/0002: Aktiva transporter och kraftig 
minskning av privatbilismen. Christina Nordlind Hejdenberg, 
Stockholm. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att en ökad andel resor sker 
med aktiv mobilitet. 
 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att aktiva transporter alltid 
skall vara det prioriterade sättet till förflyttning. 
 
att Naturskyddsföreningen tar avstånd från acceptansen kring 
privatbilism och arbeta till förmån för gång, cykling och övrig 
förflyttning där människans naturliga förmåga till rörelse tillämpas. 
 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att sätta barn och ungas 
självständiga och aktiva förflyttning främst i det fortsatta arbetet för 
hållbara samhällen. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att modifiera föreningens hållning 
gällande transporter så att det huvudsakliga fortsatta arbetet fokuserar 
på kraftig minskning av privatbilism. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att modifiera föreningens 
ställningstagande gällande transporter så att aktiv och hållbar mobilitet 
alltid prioriteras. 
 
att ändringen för minskat bilberoende till förmån för aktiva transporter 
ska initieras omgående.  
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens första och tredje yrkande besvarade. 
 
att avslå motionärens övriga yrkanden. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att anse motionärens första 
och tredje yrkande besvarade samt att avslå motionärens övriga 
yrkanden. 
 

Motion3/Dnr 
2020/0002 

§ 19 Motion nr 4, Dnr 2020/0003: Naturskyddsföreningen bör verka 
för att Sverige skall underteckna FN:s konvention från 2017 om ett 
förbud mot kärnvapen. Styrelsen för Östhammars 
Naturskyddsförening. 
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen skall ställa sig bakom FN:s konvention om 
förbud mot kärnvapen. 
 

Motion 4/Dnr 
2020/0003 
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att Naturskyddsföreningen skall verka för att Sverige undertecknar 
FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärernas yrkanden besvarade. 
 
Yrkande från Hans Jivander 
att motionens andra att-sats formuleras om till: att 
Naturskyddsföreningen, genom att till exempel stå som undertecknare 
av upprop tillsammans med andra organisationer, verkar för att Sverige 
undertecknar FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
 
Riksstyrelsen lämnade nytt förslag till beslut 
att Naturskyddsföreningen ska kommunicera sin ståndpunkt att 
Sverige ska ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens båda yrkanden.  
 
att bifalla riksstyrelsens nya förslag att Naturskyddsföreningen ska 
kommunicera sin ståndpunkt att Sverige ska ratificera FN:s konvention 
om förbud mot kärnvapen. 
 
att avslå Hans Jivanders yrkande. 
 
§ 20 Motion nr 12, Dnr 2020/0012: Klimatdeklaration av långresor. 
Halmstad naturskyddsförening genom Bo Hansson.  
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå ska uttala sitt stöd för 
regeringens förslag om att redovisa klimatpåverkan i samband med 
försäljning och marknads-föring av långväga resor med flyg, buss, tåg 
eller färja. 
 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå ska verka för ett tilläggsförslag 
till regeringens förslag där åtminstone alla flygresor från svenska 
flygplatser, inrikes såväl som utrikes, ska omfattas av den föreslagna 
klimatdeklarationen. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärernas samtliga yrkanden besvarade. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag att anse samtliga yrkanden besvarade. 
 

Motion 12/Dnr 
2020/0012 

§ 21 Motion nr 14, Dnr 2020/0014: Minska behovet av lokal 
reglerkraft i södra Sverige. Halmstad och Södra Hallands 
Naturskyddsförening. 
 
 

Motion 14/Dnr 
2020/0014 
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Motionärernas yrkande 
att lyfta frågan och komma med ett uttalande om behovet av ökad 
överföringskapacitet i elnätet mellan norra och södra Sverige. Detta för 
att minska behovet av lokal regler-kraft vilket idag är ett starkt 
argument för fortsatt drift av små vattenkraftverk. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärernas yrkande besvarat. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla Riksstyrelsens förslag att anse motionärernas yrkande 
besvarat. 
 
§ 22 Motion nr 15, Dnr 2020/0015: Är storföretagens skatterabatt på 
el rimlig ur ett miljöperspektiv? Halmstad Naturskyddsförening. 
 
Motionärernas yrkande 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå utreder, tar ställning till och 
uttalar sig om det ur miljösynpunkt är rimligt med svenska storföretags 
stora (totalt 15,2 miljarder kronor) skatterabatt på el.    
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärernas yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla motionärernas förslag att Naturskyddsföreningen på riksnivå 
utreder, tar ställning till och uttalar sig om det ur miljösynpunkt är 
rimligt med svenska storföretags stora (totalt 15,2 miljarder kronor) 
skatterabatt på el. 
 

Motion 15/Dnr 
2020/0015 
 

§ 23 Motion nr 17, 51, Dnr 2020/0017, 2020/0051: Motbok för flyg 
och bilresande (17) och utred koldioxidransonering (51) 
Naturskyddsföreningen i Olofström (motion 17). Göran Hådén, 
Härnösand, David Jonstad, Stora Skedvi, Tomas Björnsson, Lund, 
Ingela Björck, Lund (motion 51) 
 
Motionärens yrkande (motion 17) 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att en motbok enligt ovan 
beskrivet blir verklighet! 
 
Motionärernas yrkande (motion 51) 
att Naturskyddsföreningen driver på för en statlig offentlig utredning 
(SOU) om koldioxidransonering av individuell konsumtion.  
 
att Naturskyddsföreningen driver på för praktiska test av 
koldioxidransonering.  
 
att Naturskyddsföreningen arrangerar ett offentligt seminarium om 
koldioxidransonering. 
 

Motion 17, 
51/Dnr 
2020/0017, 
2020/0051 
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Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att verka för att klimatomställningen ska ske 
på ett rättvist sätt. I sitt arbete för en rättvis omställning ska hänsyn tas 
till människors och regioners olika förutsättningar för att genomföra 
omställningen på ett socialt hållbart sätt och att omställningens 
kostnader och fördelar liksom kvarvarande utsläppsutrymme fördelas 
så rättvist som möjligt. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att verka för att en utredning tillsätts om hur 
en rättvis klimatomställning kan genomföras, inklusive hur ett hållbart 
utsläppsutrymme kan fördelas rättvist. 
 
Tilläggsförslag från Riksstyrelsen sist i andra att-satsen (motion 
51): 
där utredningen också ska titta på hur olika metoder kan utformas i 
praktiken. 
 
Yrkande från Björn Abelsson (motion 17) 
att uppdra åt riksstyrelsen att verka för en geografiskt mer rättvis 
beskattning av biltrafiken genom en omfördelning från bränsleskatt till 
någon form av trängsel/miljöskatt eller geografiskt varierad 
kilometerskatt. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att verka för att 
klimatomställningen ska ske på ett rättvist sätt. I sitt arbete för en 
rättvis omställning ska hänsyn tas till människors och regioners olika 
förutsättningar för att genomföra omställningen på ett socialt hållbart 
sätt och att omställningens kostnader och fördelar liksom kvarvarande 
utsläppsutrymme fördelas så rättvist som möjligt. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut inklusive tilläggsförslaget, 
att verka för att en utredning tillsätts om hur en rättvis 
klimatomställning kan genomföras, inklusive hur ett hållbart 
utsläppsutrymme kan fördelas rättvist där utredningen också ska titta 
på hur olika metoder kan utformas i praktiken. 
 
att avslå Björn Abelssons yrkande. 
 
§ 24 Motion nr 24, Dnr 2020/0025: Fler nationella cykelleder. Lunds 
Naturskyddsförening. 
 
Motionärernas yrkanden 
att det skapas nationella cykelleder från Göteborg till Stockholm och 
från Skåne till Stockholm. 
 

Motion 24/Dnr 
2020/0025 
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att det avsätts öronmärkta medel för att bygga cykelbanor längs de 
delsträckor som i dag hindrar en trafiksäker cykling på dessa leder.  
 
att föreningen startar ett projekt för att stötta kretsar i arbetet med 
cykelfrågor.  
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
§ 25 Motion nr 25, Dnr 2020/0026: Gemensamt biljettsystem i alla 
län. Lunds Naturskyddsförening. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att det införs ett biljettsystem 
för lokalt och regionalt resande som fungerar i samtliga län i Sverige 
och enligt samma principer. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag att anse motionärens yrkande besvarat. 
 

Motion 25/Dnr 
2020/0026 

§ 26 Motion nr 26, Dnr 2020/0027: Hållbara Förflyttningar. Lunds 
Naturskyddsförening. 
 
Motionärens yrkande 
att alla nya vägprojekt på det statliga vägnätet stoppas med omedelbar 
verkan. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkande. 
 
att Naturskyddsföreningen anser att fyrstegsprincipens steg fyra aldrig 
bör bli aktuell i form av investeringar i vägprojekt på det statliga 
vägnätet. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkande. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att Naturskyddsföreningen 
anser att fyrstegsprincipens steg fyra aldrig bör bli aktuell i form av 
investeringar i vägprojekt på det statliga vägnätet. 
 

Motion 26/Dnr 
2020/0027 
 

§ 27 Motion nr 29, Dnr 2020/0030: Förbjud fossila bränslen. Tomas 
Björnsson, Margit Anderberg, Johanna Andersson, Ingela Björck 
(Lund). 

Motion 29/Dnr 
2020/0030 

  2021-08-22 17:13:15 UTCSignerat 2102998 12 / 63Oneflow ID Sida



  Protokoll Riksstämma Naturskyddsföreningen 2021 

13 
 

Motionärernas yrkanden 
att fossila bränslen ska förbjudas i Sverige senast år 2025. 
att förbudet kombineras med ett stöd till landsbygd och andra grupper 
som annars kan drabbas hårt av en alltför snabb omställning. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att verka för att fossila bränslen ska 
förbjudas i Sverige senast år 2030 samt att verka för att stöd ges till 
landsbygd och andra grupper som annars kan drabbas hårt av en alltför 
snabb omställning. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att ge riksstyrelsen i uppdrag 
att verka för att fossila bränslen ska förbjudas i Sverige senast år 2030 
samt att verka för att stöd ges till landsbygd och andra grupper som 
annars kan drabbas hårt av en alltför snabb omställning. 
 
§ 28 Motion nr 52, Dnr 2020/0053: Stoppa storföretagens stämningar. 
Göran Hådén, Härnösand, Linda Stiernberg, Härnösand, Pia 
Björstrand, Nyköping. 
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen tydligt tar avstånd från alla 
investeringsskydd som möjliggör sådana här stämningar.  
 
att Naturskyddsföreningen tar fram en rapport om befintliga och 
kommande handels- och investeringsavtal, som ger förslag på åtgärder 
för att skydda policyutrymme för miljö- och klimatpolitik, samt sprider 
rapporten via debattartiklar och seminarium.  
 
att Naturskyddsföreningen utvecklar och intensifierar sitt 
påverkansarbete om handels- och investeringsavtal. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att Naturskyddsföreningen tar avstånd från internationella 
investeringsavtal som kan användas för att motverka 
miljöanpassningar och som innehåller klausuler om prövning i 
instanser där drabbade människor och miljöorganisationer inte har 
någon talan. 
 
att utifrån publicerad rapport om Energistadgefördraget fortsätta utföra 
påverkansarbete i frågan. 
 
 

Motion 52/Dnr 
2020/0053. 
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Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att Naturskyddsföreningen 
tar avstånd från internationella investeringsavtal som kan användas för 
att motverka miljöanpassningar och som innehåller klausuler om 
prövning i instanser där drabbade människor och miljöorganisationer 
inte har någon talan. 
 
att utifrån publicerad rapport om Energistadgefördraget fortsätta utföra 
påverkansarbete i frågan. 
 
§ 29 Motion nr 53, 58, Dnr 2020/0054, 2020/0059: EMF:s påverkan 
på fåglar, insekter, flora, väder och Elektro-smog blir en del av 
Naturskyddsföreningens verksamhet. Jimmy Lindsjö, Malmö (motion 
53). 
 
Motionärens yrkanden (motion 53) 
att Naturskyddsföreningen så snabbt som möjligt räknar in elektro-
smog bland övriga viktiga påverkansfaktorer, samt att införliva det i 
verksamheten – antingen som ett nytt eget Arbetsområde (utöver de 
fem existerande, eller att de puttar bort en av dem för bibehålla antalet 
fem och hushålla med resurser), eller införlivar elektro-smog i 
ordinarie arbetsområden (då elektro-smogen har påverkan på alla 
områdena). 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att genomföra detta innan 
Rikskonferensen 2021, då vi kan göra en första avstämning gällande 
inledningsfasen.  
 
att ändringen ska genomföras utan onödiga dröjsmål eller omotiverad 
byråkrati. 
 
Motionärens yrkanden (motion 58) 
Inget egentligt yrkande. Motionären ”Hoppas på att ni som en förening 
som ska skydda naturen, inser denna viktigt fråga.” 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 

Motion 53, 
58/Dnr 
2020/0054, 
2020/0059 
 

§ 30 Motion nr 55, Dnr 2020/0056 (rev Dnr 2021/0001): Gör det 
enklare att ta med cykeln på SJ:s tåg. Sebastian Thisted, Göteborg.  
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att det ska bli lättare att ta 
med cykeln på tåg i Sverige. 
 

Motion 55/Dnr 
2020/0056 
Rev Dnr 
2021/0001 
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Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
§ 31 Motion 62, Dnr 2020/0101: Breddad strategi för klimatpåverkan. 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings län, Naturskyddsföreningen i 
Jönköpings läns Klimatgrupp. 
 
Motionärernas yrkanden 
att uppmana varje lokal krets att påverka sin kommun att söka 
medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. 
 
att uppmana varje krets/länsförbund att kontakta och samverka med de 
kommuner/regioner som redan är anslutna. 
 
att uppmana varje länsförbund att påverka sin region att söka 
medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. 
 
att uppmana varje lokal krets att kontakta sin lokala Svenska kyrka för 
att samverka i vår gemensamma aktion för klimatet enligt 
uppmaningarna i biskopsbrevet. 
 
att uppmana varje länsförbund att påverka sitt regionala stift för 
Svenska kyrkan att anamma biskopsbrevets uppmaningar.  
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärernas yrkanden. 
 
att uppmuntra kretsar och länsförbund att söka lokala och regionala 
samarbeten även med andra trossamfund och organisationer som på 
demokratisk grund bedriver klimatarbete som bedöms bidra till 
föreningens mål. 
 
Yrkande från Anders Gottberg 
att uppmana varje krets att uppmana sin kommun att ansluta sig till 
Borgmästaravtalet. 
 
att uppmana varje krets/länsförbund att uppmana sin kommun att 
kontakta och samverka med de kommuner/regioner som redan är 
anslutna till Borgmästaravtalet. 
 
att uppmana varje länsförbund att påverka sin region att ansluta sig till 
Borgmästaravtalet 
 
Stämman beslutade  
att bifalla motionärernas samtliga yrkanden 

Motion 62/Dnr 
2020/0101 
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att uppmana varje lokal krets att påverka sin kommun att söka 
medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. 
 
att uppmana varje krets/länsförbund att kontakta och samverka med de 
kommuner/regioner som redan är anslutna. 
 
att uppmana varje länsförbund att påverka sin region att söka 
medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. 
 
att uppmana varje lokal krets att kontakta sin lokala Svenska kyrka för 
att samverka i vår gemensamma aktion för klimatet enligt 
uppmaningarna i biskopsbrevet. 
 
att uppmana varje länsförbund att påverka sitt regionala stift för 
Svenska kyrkan att anamma biskopsbrevets uppmaningar.  
 
att bifalla riksstyrelsens yrkande att uppmuntra kretsar och 
länsförbund att söka lokala och regionala samarbeten även med andra 
trossamfund och organisationer som på demokratisk grund bedriver 
klimatarbete som bedöms bidra till föreningens mål. 
 
att bifalla Anders Gottbergs samtliga yrkanden.  
 
att uppmana varje krets att uppmana sin kommun att ansluta sig till 
Borgmästaravtalet. 
 
att uppmana varje krets/länsförbund att uppmana sin kommun att 
kontakta och samverka med de kommuner/regioner som redan är 
anslutna till Borgmästaravtalet. 
 
att uppmana varje länsförbund att påverka sin region att ansluta sig till 
Borgmästaravtalet. 
 
  
MOTIONER – Utskott 2 – Landbaserade och akvatiska ekosystem 
 

Utskott 2 

§ 32 Motion nr 5, Dnr 2020/0004: Ökad konsumtion och produktion 
av ekologiska livsmedel. Gunilla Munters, Vansbro 
Naturskyddsförening. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen gör ett arbete för att öka konsumtionen av 
ekologiska livsmedel. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärens yrkande. 
 
 

Motion 5/Dnr 
2020/0004 
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Stämman beslutade 
att bifalla motionärens yrkande att Naturskyddsföreningen gör ett 
arbete för att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel. 
 
§ 33 Motion nr 6, Dnr 2020/0005: Motion till 
Naturskyddsföreningens riksstämma 2020 om tiaminforskning. 
Naturskyddsföreningen i Blekinge, Greger Ohlsson (ordförande), Leif 
Törnqvist (sekreterare). 
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen förklarar att den står bakom det öppna 
brevet från Biosfärområdet Blekinge Arkipelag om att forskningen om 
tiaminbrist måste fullföljas. 
 
att Naturskyddsföreningen även i fortsättningen bevakar frågan, t ex 
genom att verka för artiklar i Sveriges Natur och genom att 
uppmärksamma och kommentera nya forskningsresultat rörande 
tiaminbristens betydelse för olika växt- och djurarter. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas första yrkande. 
 
att anse motionärernas andra yrkande besvarat. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att skriva ett brev till regeringen som 
fokuserar på vikten av att undersöka negativa effekter på 
ekosystemhälsa i Östersjöns organismer, där även orsakerna till 
tiaminbrist bör undersökas vidare. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärernas första yrkande. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att anse motionärernas andra 
yrkande besvarat samt  
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att skriva ett brev till regeringen som 
fokuserar på vikten av att undersöka negativa effekter på 
ekosystemhälsa i Östersjöns organismer, där även orsakerna till 
tiaminbrist bör undersökas vidare. 
 

Motion 6/Dnr 
2020/0005 

§ 34 Motion nr 8, Dnr 2020/0007: Utöka det generella biotopskyddet 
till att även omfatta gamla ekar. Anders Tranberg, ordförande 
Stockholms Naturskyddsförening och Björn Möllersten, medlem. 
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen arbetar för att utvidga bilaga 1 till 
förordning om områdesskydd enligt miljöbalken till att omfatta även 
gamla ekar. 
 

Motion 8/Dnr 
2020/0007 
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att Naturskyddsföreningen med en internationell utblick inhämtar goda 
förslag på hur gamla ekar ges skydd i lagstiftning. 
 
att Naturskyddsföreningen utreder ifall även vissa andra trädarter bör 
omfattas av ett utvidgat biotopskydd. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 
 
Yrkande från Anders Gottberg 
att Naturskyddsföreningen verkar för att alla jätteträd skyddas. 
 
att Naturskyddsföreningen i en lagstiftningsprocess verkar för att 
rimliga dispensmöjligheter utreds. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla riksstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
att avslå Anders Gottbergs båda yrkanden. 
 
§ 35 Motion nr 9, Dnr 2020/0009: Vårt naturarv måste värnas med 
fler och vassare argument i breda samarbeten. Staffan Widstand, 
medlem, Per Jiborn, medlem, IngMarie Junler, medlem, Marcus Eldh, 
medlem, Tomas Bergenfeldt, medlem, Hansi Gelter, medlem, Tomas 
Carlberg, medlem, Thomas Öberg, medlem, Ola Jennersten, medlem 
 
Motionärernas yrkande 
att Naturskyddsföreningens riksstyrelse ges i uppdrag att nu aktivt 
inkludera natur- och ekoturism som viktiga verktyg i föreningens 
arbete för den biologiska mångfalden och för att begränsa 
klimatutsläppen. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut  
att anse motionen besvarad. 
 
Yrkande från Mats Johansson 
att Naturskyddsföreningen utbildar guider till ekologisk turism i 
tillväxtverket. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla riksstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
att avslå Mats Johanssons yrkande. 
 

Motion 9/Dnr 
2020/0009 

§ 36 Motion nr 16, Dnr 2020/0016: Behov av lagstiftning som 
prioriterar vattenskyddet. Leif Hansson, Borlänge 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen verkar för att det ska bli en ny lagstiftning 
som prioriterar vattenskyddsområden, vattentäkter och 

Motion16 (Dnr 
2020/0016 
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vattenförsörjningsplaner i bergmästarens bedömning av 
undersökningstillstånd för gruvor, olja och gas. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla riksstyrelsens förslag att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
§ 37 Motion nr 18, Dnr 2020/0018: Hur, är vi för de stora rovdjuren? 
Ann-Marie Smeds, Jokkmokk. 
 
Motionärens yrkanden 
att riksstyrelsen får i uppdrag att göra en uppföljning av projektet 
”samma land”. Tillsammans med samiska företrädare/organisationer 
kan ett material utarbetas för att bli ett verktyg för kretsar och 
länsförbund i ett föreningsarbete som tillämpar den syn och riktlinjer 
som föreningens policydokument uttrycker. 
 
att arbetet prioriteras så att ett verktyg kan bli tillgängligt under 
kommande året. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärens samtliga yrkanden 
 
Stämman beslutade 
att bifalla motionärens båda yrkanden att riksstyrelsen får i uppdrag 
att göra en uppföljning av projektet ”samma land”. Tillsammans med 
samiska företrädare/organisationer kan ett material utarbetas för att bli 
ett verktyg för kretsar och länsförbund i ett föreningsarbete som 
tillämpar den syn och riktlinjer som föreningens policydokument 
uttrycker samt  
 
att arbetet prioriteras så att ett verktyg kan bli tillgängligt under 
kommande året. 
 

Motion 18/Dnr 
2020/0018 

§ 38 Motion nr 23, Dnr 2020/0023: Uppmaning till riksföreningen att 
återuppta frågan om utfasning av blyammunition. Annette Asp, 
Naturskyddsföreningen Tranås-Aneby.  
 
Motionärens yrkanden 
att jobba mer med/eller återuppta frågan om användning/utfasning av 
blyammunition. 
 
att SNF riksförening till regeringen på nytt riktar en skrivelse om att 
förbjuda blyammunition. 
 
att riksföreningen tilldelar någon inom riksförbundets styrelseansvar 
att följa upp frågan inom EU. 
 

Motion 23/Dnr 
2020/0023 
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Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
§ 39 Motion nr 35, Dnr 2020/0036: Bevara mörkret och därigenom 
skydda biologisk mångfald. Cecilia Wide, Lunds Naturskyddsförening. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen bör arbeta på att sätta fokus på 
ljusföroreningar och dess konsekvenser och sprida fakta.  
 
att dessutom sprida information om de lösningar som finns t ex 
utformning av belysning - hur ljuset bör riktas, vilken färgtemperatur 
som ger minst negativ påverkan på oss och biologisk mångfald, hur 
styra när ljus tänds. 
 
att verka för ett International Dark Skyområde i Sverige enligt kriterier 
från International Dark Sky Association. Detta är viktigt för att bevara 
mörker i ett område. Ett sådant projekt ökar även medvetenheten hos 
allmänheten. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en övergripande text kring 
ljusföroreningars negativa inverkan på biologisk mångfald (främst 
insekter, fladdermöss och nattflyttande fåglar). Texten ska publiceras 
på Naturskyddsföreningens hemsida och ska fungera som 
faktaunderlag för medlemmar som är engagerade i frågan samt 
användas för informationsspridning. 
 
Yrkande från Lars-Ola Westerlund 
att Naturskyddsföreningen ska arbeta för att den numera onödiga 
belysningen tas bort på toppen av mobilmaster och vindkraftverk. 
 
Riksstyrelsen föreslog tillägg till sitt ursprungliga förslag, att lägga till 
meningen: ”samt att inkludera frågan om ljusföroreningar i 
Naturskyddsföreningens pågående verksamhet där så är relevant” 
innan sista meningen. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut med tillägget enligt följande: 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en övergripande text kring 
ljusföroreningars negativa inverkan på biologisk mångfald (främst 
insekter, fladdermöss och nattflyttande fåglar) samt att inkludera 
frågan om ljusföroreningar i Naturskyddsföreningens pågående 

Motion 35/Dnr 
2020/0036 
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verksamhet där så är relevant. Texten ska publiceras på 
Naturskyddsföreningens hemsida och ska fungera som faktaunderlag 
för medlemmar som är engagerade i frågan samt användas för 
informationsspridning. 
 
att avslå Lars-Ola Westerlunds yrkande. 
 
§ 40 Motion nr 36, Dnr 2020/0037 (rev Dnr 2021/0005): 
Internationell skogskampanj. Marcus Lidström, LF Norrbotten, Johan 
Granstrand, LF Västerbotten, Nora Lundholm, LF Jämtland 
Härjedalen, Björn Abelsson, LF Västernorrland, Mattias Ahlstedt, LF 
Dalarna, Jenny Olsson, LF Gävleborg, Anna Malmström, LF 
Västmanland, Silke Frank, LF Örebro, Beatrice Sundberg, LF 
Stockholm, Ingvar Andersson, LF N Älvsborg, Ingegerd Borg-
Saviharju, LF S Älvsborg, Ulla Kjellander, LF Skaraborg, Marianne 
Kahn, LF Uppsala, Claes Gårdinger, LF Kalmar, Anders Tullander, LF 
Halland, Anncatrin Hjernquist, LF Gotland, Lars Lindfors, LF 
Jönköping, Linda Birkedal, LF Skåne, Karl-Axel Reimer, LF 
Södermanland, Bertil Helmersson, Malung-Sälen, Birgitta Blomberg 
Quintino, Orsa, Benny Öwre, Östersund. 
Kontaktpersoner för motionen: Sebastian Kirppu, Malung-Sälen; 
Bengt Oldhammer, Orsa och Ulf von Sydow, Östersund 
 
Motionärernas yrkanden 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att initiera en internationellt riktad 
informationskampanj som beskriver ”den svenska 
skogsbruksmodellens” utarmande effekter på biologisk mångfald och 
skogsekosystemets kolbalans. Kampanjen ska också specifikt backa 
upp och ge internationell uppmärksamhet till Skogsutredningens 
förslag om ett sammanhängande bälte av skyddad kontinuitetsskog 
ovan och i anslutning till gränsen för fjällnära skog. 
 
att kampanjen ska bjuda in andra nationella och internationella 
organisationer att deltaga, detta ska dock inte fördröja uppstarten utan 
anslutning till kampanjen kan ske eftersom. 
 
att målgrupp ska vara internationell media – vilket även når 
slutkonsumenter - och stora uppköpare i första led av svenska 
skogsprodukter, alla kategorier. 
 
att kampanjen ska inkludera en redovisning av den undermåliga 
funktionaliteten för certifieringssystemen inom svenskt skogsbruk. 
 
att kampanjen ska vara fullt operativ senast 1 januari 2022 och pågå 
till dess att en tydlig förändring av det svenska industriella skogsbruket 
har skett. Delmomentet om bältet av skyddad kontinuitetsskog kan, 
beroende på riksdagsprocessen, behöva starta under hösten 2021. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 

Motion 36/Dnr 
2020/0037, rev 
2021/0005 
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Riksstyrelsens förslag till nya yrkanden  
att ge riksstyrelsen i uppdrag att utöka det politiska påverkansarbetet 
på EU-nivå för att stärka de internationella kraven på Sverige och 
andra europeiska länder, med avseende på skogsskydd, restaurering, 
samt ett hållbart skogsbruk.  
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att förstärka arbetet med skogsfrågor vad 
gäller ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete med fokus på 
företag i de största konsumentländerna av svensk råvara, med avseende 
på skogsskydd, restaurering, samt ett hållbart skogsbruk. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att inom ramen för riksföreningens 
kommande skogskampanjer inkludera budskap i motionens anda.   
 
Yrkanden från Ulf von Sydow 
att riksstyrelsen föreslår att i detta arbete inkludera skogsekosystemets 
kolbalans. 
 
att en samverkan med andra organisationer som har likvärdigt uppdrag 
bör sökas för ökad påverkan. 
 
att ytterligare resurser ska tillföras skogsarbetet för att kunna 
genomföra detta arbete. 
 
att internationellt påtala bristerna i tillämpningen av 
certifieringssystemen FSC och PEFC. 
 
att nationellt och internationellt lyfta fram och argumentera för ett 
sammanhängande skydd av de fjällnära kontinuitetsskogarna. 
 
Riksstyrelsen föreslog ändringsyrkande på Ulf von Sydows 
yrkande:  
att på EU-nivå påtala bristerna i tillämpningen av certifierings-
systemen FSC och PEFC. 
 
Riksstyrelsen föreslog ändringsyrkande på Ulf von Sydows 
yrkande:  
att nationellt och på EU-nivå lyfta fram och argumentera för ett 
sammanhängande skydd av de fjällnära kontinuitetsskogarna. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att ge riksstyrelsen i 
uppdrag att utöka det politiska påverkansarbetet på EU-nivå för att 
stärka de internationella kraven på Sverige och andra europeiska 
länder, med avseende på skogsskydd, restaurering, samt ett hållbart 
skogsbruk.  
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att ge riksstyrelsen i uppdrag att förstärka arbetet med skogsfrågor vad 
gäller ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete med fokus på 
företag i de största konsumentländerna av svensk råvara, med avseende 
på skogsskydd, restaurering, samt ett hållbart skogsbruk. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att inom ramen för riksföreningens 
kommande skogskampanjer inkludera budskap i motionens anda.   
 
att bifalla Ulf von Sydows yrkanden att i detta arbete inkludera 
skogsekosystemets kolbalans. 
 
att en samverkan med andra organisationer som har likvärdigt uppdrag 
bör sökas för ökad påverkan. 
 
att ytterligare resurser ska tillföras skogsarbetet för att kunna 
genomföra detta arbete. 
 
att bifalla riksstyrelsens ändringsyrkanden på Ulf von Sydows 
yrkanden, att på EU-nivå påtala bristerna i tillämpningen av 
certifierings-systemen FSC och PEFC. 
 
att nationellt och på EU-nivå lyfta fram och argumentera för ett 
sammanhängande skydd av de fjällnära kontinuitetsskogarna. 
 
§ 41 Motion nr 38, Dnr 2020/0039: Hjälp människor göra 
klimatinsatser och skydda skog- två flugor i en smäll. 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän via Boel Lanne, ordf. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen hjälper till att informera om Naturarvets 
verksamhet. 
 
att Naturskyddsföreningen hjälper till att förmedla kontakten mellan 
skogsägare som vill sälja sin skog för att få den skyddad och 
människor som vill ge ekonomiska bidrag för detta. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens första yrkande besvarat. 
 
att avslå motionärens andra yrkande. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att vid förfrågan från skogsägare som vill 
sälja sin skog för att få den skyddad uppmana markägaren att ta 
kontakt med Naturarvet, samt informera om andra aktörer som 
erbjuder liknande alternativ. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att anse motionärens första 
yrkande besvarat. 
 

Motion 38/Dnr 
2020/0039 
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att avslå motionärens andra yrkande. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att vid förfrågan från skogsägare som vill 
sälja sin skog för att få den skyddad uppmana markägaren att ta 
kontakt med Naturarvet, samt informera om andra aktörer som 
erbjuder liknande alternativ. 
 
§ 42 Motion nr 43, Dnr 2020/0044: Vi behöver en policy för 
sötvattenmiljöer. Jan Herrmann, LF Kalmar län, Linda Birkedal, LF 
Skåne, Karl-Axel Reimer, LF Södermanlands län, Beatrice Sundberg, 
LF Stockholms län, Jenny Olsson, LF Gävleborgs län, Mattias 
Ahlstedt, LF Dalarnas län, samt ett antal kretsar och enskilda 
medlemmar. 
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen tar ett tydligare och allomfattande ansvar 
för att våra sötvattenmiljöer (sjöar, vattendrag, våtmarker och 
grundvatten), deras värden i sig, dessa miljöers ekosystem-tjänster och 
samhällets påverkan på dem uppmärksammas mer i verksamheten, och 
därför 
 
att en policy för föreningens syn på och arbete med sötvattenmiljöer 
och miljöpåverkan på dem tas fram, 
 
att detta tydliggörande av sötvatten inte får innebära att den självklara 
kopplingen till havsmiljöerna och problemen där bryts, 
 
att sötvattnets roll i klimatförändringarna beskrivs, tillgängliggörs och 
uppmärksammas, 
 
att det vidgade arbetet smidigt integreras med kansliets redan 
existerande sötvattenaktiviteter. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärernas samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla motionärernas samtliga yrkanden:  
 
att Naturskyddsföreningen tar ett tydligare och allomfattande ansvar 
för att våra sötvattenmiljöer (sjöar, vattendrag, våtmarker och 
grundvatten), deras värden i sig, dessa miljöers ekosystem-tjänster och 
samhällets påverkan på dem uppmärksammas mer i verksamheten, och 
därför 
 
att en policy för föreningens syn på och arbete med sötvattenmiljöer 
och miljöpåverkan på dem tas fram, 
 
att detta tydliggörande av sötvatten inte får innebära att den självklara 
kopplingen till havsmiljöerna och problemen där bryts, 

Motion 43/Dnr 
2020/0044 
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att sötvattnets roll i klimatförändringarna beskrivs, tillgängliggörs och 
uppmärksammas, 
 
att det vidgade arbetet smidigt integreras med kansliets redan 
existerande sötvattenaktiviteter. 
 
§ 43 Motion nr 46, Dnr 2020/0047: Motion angående den nya 
jaktförordningen. Bertil Helmersson, Öje. 
 
Motionärens yrkanden  
att Naturskyddsföreningen ska verka för:  
att dalripan skall fridlysas i hela landet 
 
att jakten på fjällripa, orre, tjäder, järpe skall minskas och inte utökas 
 
att skyddsjakt på eget initiativ inte skall vara tillåtet 
 
att allmän jakt på hermelin och ekorre inte skall införas 
 
att jakttider på änder inte skall utökas utan i stället minskas 
 
att morkulla, snatterand och enkelbeckasin skall fridlysas 
 
att ta bort tillståndet som i dag finns att jaga pilfink, gråsparv, kråka, 
kaja, råka, skata, björktrast hela året på gård eller i trädgård om man 
befarar skada 
 
att naturskyddsföreningen direkt när denna nya jaktförordning blir 
antagen av riksdagen startar en debatt med Naturvårdsverket om deras 
syn på biologisk mångfald och jaktpåverkan 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och 
sjunde yrkande besvarade. 
 
att avslå motionärens åttonde yrkande. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att bevaka utfallet av den nya 
jaktförordningen och vid behov väcka debatt om biologisk mångfald 
och jaktpåverkan. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att anse motionärens första, 
andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde yrkande besvarade. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att bevaka utfallet av den nya 
jaktförordningen och vid behov väcka debatt om biologisk mångfald 
och jaktpåverkan. 
 

Motion 46/Dnr 
2020/0047 
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att avslå motionärens åttonde yrkande. 
 
§ 44 Motion nr 48, Dnr 2020/0049: Säg nej till kalhyggen! 
Naturskyddsföreningen i Härryda. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att det i ett framtida hållbart 
samhälle inte skall finnas plats för trakthyggesbruket med dess 
kalhyggesmetoder. 
 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att kalhyggen och 
trakthyggesbruk skall fasas ut och skogsbruket ställs om till hållbara 
metoder som inte hotar biologisk mångfald, klimatet, våra vatten, 
rekreationsvärden och kulturvärden i skogen. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärens samtliga yrkanden.  
 
Stämman beslutade 
att bifalla motionärens båda yrkanden: 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att det i ett framtida hållbart 
samhälle inte skall finnas plats för trakthyggesbruket med dess 
kalhyggesmetoder. 
 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att kalhyggen och 
trakthyggesbruk skall fasas ut och skogsbruket ställs om till hållbara 
metoder som inte hotar biologisk mångfald, klimatet, våra vatten, 
rekreationsvärden och kulturvärden i skogen. 
.  

Motion 48/Dnr 
2020/0049 

§ 45 Motion nr 54, Dnr 2020/0055 (rev Dnr 2021/0014): Nationell 
konferens för att Naturskyddsföreningen ska konsolidera en 
skogspolitik som ger argument för ett framtida hållbart skogsbruk. 
Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg /Ingvar Andersson, ordf. 
 
Motionärens yrkande 
att riksstyrelsen ges uppdraget att senast under hösten 2022 inbjuda till 
en nationell skogskonferens (typ höstkonferenserna). 
 
att riksstyrelsen till konferensen bjuder in övriga naturvårds-
organisationer företrädare för friluftsliv och naturturism, 
sameföreträdare att medverka samt föredragshållare, i huvudsak 
forskare som bör ha ett vetenskapligt fokus med syfte att presentera 
data som visar på hur ett ur alla synpunkter hållbart skogsbruk ska ske 
i framtiden. 
 
att till konferensen bjuds också politiker, aktuella statsråd och 
myndigheter samt viktiga företrädare för skogsbruket samt FSC och 
PEFC. 
 

Motion 54/Dnr 
2020/0055, rev 
Dnr 2021/0014 
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att en konferensrapport publiceras som kan ge understöd till både det 
ideella arbetet och det arbete som sker i olika utredningar och andra 
sammanhang där föreningen verkar. 
 
att riksstyrelsen samordnar slagkraftig kommunikation om 
konferensen via media och andra kanaler, så att resultatet får maximal 
spridning och exponering i landet och därigenom skapar en mer 
allsidig debatt om skogsfrågorna, som nu domineras av näringens 
företrädare och de myter som dessa sprider. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärens första, andra, tredje och femte yrkande 
 
att avslå motionärens fjärde yrkande. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en rapport om hållbart 
skogsbruk. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla motionärens första, andra, tredje och femte yrkande: 
att riksstyrelsen ges uppdraget att senast under hösten 2022 inbjuda till 
en nationell skogskonferens (typ höstkonferenserna). 
 
att riksstyrelsen till konferensen bjuder in övriga naturvårds-
organisationer företrädare för friluftsliv och naturturism, 
sameföreträdare att medverka samt föredragshållare, i huvudsak 
forskare som bör ha ett vetenskapligt fokus med syfte att presentera 
data som visar på hur ett ur alla synpunkter hållbart skogsbruk ska ske 
i framtiden. 
 
att till konferensen bjuds också politiker, aktuella statsråd och 
myndigheter samt viktiga företrädare för skogsbruket samt FSC och 
PEFC. 
 
att riksstyrelsen samordnar slagkraftig kommunikation om 
konferensen via media och andra kanaler, så att resultatet får maximal 
spridning och exponering i landet och därigenom skapar en mer 
allsidig debatt om skogsfrågorna, som nu domineras av näringens 
företrädare och de myter som dessa sprider. 
 
att avslå motionärens fjärde yrkande. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en rapport om hållbart 
skogsbruk. 
 
§ 46 Motion 59, Dnr 2020/0060: Låt inte gruvor bli viktigare än rent 
vatten. Västerbergslagens Naturskyddsförening, Monika Utter och 
Gunilla Lundborg 
 
 

Motion 59/Dnr 
2020/0060 
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Motionärernas yrkande 
att Naturskyddsföreningen utifrån sin mineralpolicy mera kraftfullt än 
nu driver denna fråga bland politikerna. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärernas yrkande. 
 
Yrkande från Lena Hansson: 
att det också ska innefatta prospektering efter olja och gas. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla motionärernas yrkande att Naturskyddsföreningen utifrån 
sin mineralpolicy mera kraftfullt än nu driver denna fråga bland 
politikerna. 
 
att bifalla Lena Hanssons yrkande att det också ska innefatta 
prospektering efter olja och gas. 
 
§ 47 Motion 61, Dnr 2020/0062: Balans in skogsbruket. Anders H 
Olsson, Bergvik. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen ska verka för formellt skydd av de 
identifierade formellt oskyddade värdekärnorna, som ovan nämnda 
rapporter behandlat. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut och anse motionärens 
yrkande besvarat. 
 

Motion 61/Dnr 
2020/0062 

§ 48 Motion 64, Dnr 2021/0003: SNF bör genast avbryta allt 
samarbete med Älvräddarna. Erna Jansson, Nora. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen omedelbart ska avbryta allt samarbete med 
Älvräddarna. 
 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att småskalig vattenkraft och 
gamla dammanläggningar ska finnas kvar. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden 
 
Riksstyrelsens förslag till nytt yrkande 
att verka för att småskalig vattenkraft och gamla dammanläggningar 
ska förses med moderna miljövillkor och miljöanpassas och därmed 
möjliggöra att de kan finnas kvar utan skadlig miljöpåverkan. 

Motion 64/Dnr 
2021/0003 
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Yrkanden från Anders Gottberg 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att mer pengar avsätts för 
tekniska lösningar för fiskarnas vandringsvägar 
 
att Naturskyddsföreningen verkar att ansökningar om utrivning av 
dammar ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning för det biologiska 
livet i och omkring vattendraget, kulturvärdena, friluftsvärdena och de 
sociala värdena för boende och besökare. 
 
Riksstyrelsen lämnade ett reviderat förslag till beslut 
att verka för att småskalig vattenkraft och gamla dammanläggningar 
med höga kulturvärden förses med moderna miljövillkor och 
miljöanpassas för att säkerställa att deras negativa påverkan på miljön 
minimeras i de fall de bibehålls. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens reviderade förslag till beslut att verka för att 
småskalig vattenkraft och gamla dammanläggningar med höga 
kulturvärden förses med moderna miljövillkor och miljöanpassas för 
att säkerställa att deras negativa påverkan på miljön minimeras i de fall 
de bibehålls. 
 
att avslå Anders Gottbergs båda yrkanden. 
 
  
MOTIONER – Utskott 3 – Hållbara samhällen 
 

Utskott 3 

§ 49 Motion nr 1, Dnr 2019/38: Hållbar framtid. Louise Kulmala 
Välijeesiö, Växjö. 
 
Motionärens yrkande 
att ansvaret att ta hem och producera hållbara varor och livsmedel 
måste läggas på livsmedelsbutikerna, livsmedelsproducenterna och på 
företagen. Det är helt fel att som idag lägga allt ansvar på den enskilda 
individen, att jag som konsument måste läsa varenda 
innehållsförteckning på varje produkt jag köper i affären för att inte 
stödja regnskogsskövling, bidra till antibiotikaresistens, djurplågeri och 
annat elände som förstör vår värld. Här måste bli en förändring.  
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens yrkande besvarat. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut och anse motionärens 
yrkande besvarat. 
 

Motion 1/Dnr 
2019/38 
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§ 50 Motion nr 10, Dnr 2020/0010: Lagstiftning om att göra det 
förbjudet att förbränna osorterat avfall. Halmstad Naturskyddsförening 
genom Bo Hansson. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå ska verka för en nationell 
lagstiftning som gör det förbjudet att förbränna osorterat avfall (från 
hushåll såväl som från industrier) och att lagstiftningen även ställer 
krav på att det material som kan återvinnas ur avfallet sorteras ut.  
 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå alternativt på annat sätt ska 
belysa, lyfta eller bilda opinion i frågan. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 

Motion 10/Dnr 
2020/0010 

§ 51 Motion nr 11, Dnr 2020/0011: Förbjud livsmedelsaffärer att 
slänga duglig mat samt ålägg livsmedelsaffärer att separera 
förpackningar och utgången mat som slängs från varandra. Halmstad 
Naturskyddsförening genom Bo Hansson. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå uttalar sitt stöd för en lag som 
förbjuder livsmedelsaffärer att slänga duglig mat samt även verkar för 
att en sådan lag ska komma på plats.  
 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå uttalar sitt stöd för en 
lagstiftning som ålägger livsmedelsaffärer att separera utgången mat 
och förpackningar från varandra för att öka graden av återvinning. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärernas första delyrkande i första att-satsen. 
 
att avslå motionärernas andra delyrkande i första att-satsen, dvs. 
"verkar för att en sådan lag ska komma på plats". 
 
att avslå motionärernas andra yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut och bifalla motionärens 
första delyrkande i första att-satsen: ”att Naturskyddsföreningen på 
riksnivå uttalar sitt stöd för en lag som förbjuder livsmedelsaffärer att 
slänga duglig mat.” 
 
att avslå motionärens övriga yrkanden.  
 

Motion11/Dnr 
2020/0011 
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§ 52 Motion nr 13, Dnr 2020/0013: Klimatlära i den svenska 
grundskolan. Halmstad Naturskyddsförening genom Bo Hansson. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå ska lägga fram ett förslag till 
Sveriges utbildningsminister om att lägga in ett eget ämne om 
klimatförändringar och ett hållbart samhälle i den svenska 
grundskoleplanen. 
 
att alternativt Naturskyddsföreningen på riksnivå på annat sätt ska 
belysa, lyfta eller bilda opinion i frågan. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens första yrkande. 
 
att bifalla motionärens andra yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens första yrkande. 
 
att bifalla motionärens andra yrkande att Naturskyddsföreningen på 
riksnivå på annat sätt ska belysa, lyfta eller bilda opinion i frågan (om 
att lägga in ett eget ämne om klimatförändringar och ett hållbart 
samhälle i den svenska grundskoleplanen). 
 

Motion 13/Dnr 
2020/0013 
 

§ 53 Motion nr 27, Dnr 2020/0028: Nerväxt. Lunds 
Naturskyddsförening genom Tomas Björnsson 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen ska engagera sig mer i samt 
uppmärksamma och driva frågor om nerväxt. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkande. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att engagera sig i samt uppmärksamma och 
driva frågor om hållbar samhällsekonomi. 
 
Yrkande från Leo Rudberg 
att uppdra åt riksstyrelsen att engagera sig i samt uppmärksamma och 
driva frågor om hållbar samhällsekonomi ur ett tillväxtkritiskt 
perspektiv. 
 
Yrkande från Anders Gottberg 
att uppdra åt riksstyrelsen att engagera sig i samt uppmärksamma och 
driva frågor om en hållbar samhällsekonomi som innebär ett mindre 
anspråk på våra naturresurser. 
 
 
 

Motion 27/Dnr 
2020/0028 
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Yrkande från Hanna Sjöberg 
att det till nästa framtidsstrategi formas en tydligare övergripande text 
angående tillväxt/nedväxt där problematiken får en guidad riktning, i 
hur NSF står i frågan som stort. Kanske att det behöver debatteras i 
lämpligt forum innan man beslutar om hur vi tydligt står i denna fråga? 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkande. 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att uppdra åt riksstyrelsen 
att engagera sig i samt uppmärksamma och driva frågor om hållbar 
samhällsekonomi. 
 
att avslå yrkandena från Leo Rudberg, Anders Gottberg och Hanna 
Sjöberg. 
 
§ 54 Motion nr 30, Dnr 2020/0031: Reklam avgiftsbeläggs, bekostar 
konsumentupplysning m.m. Åke Lindquist, Karlshamn. 
 
Motionärens yrkande 
att aktivt arbeta för att ekonomiska medel överförs årligen från 
Reklam till Konsumentupplysning - eller av SNF vald instans med 
delmål 3 procent = cirka 2009 miljoner.  
 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att motionen ovan genomförs 
 
att riksstyrelsen i uppdrag att genomföra motionen 
 
att motionen genomförs promt. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens första yrkande, varvid även övriga yrkanden föll. 
 

Motion 30/Dnr 
2020/0031 
 

§ 55 Motion nr 45, Dnr 2020/ 0046: Hållbara städer. Oskar Tagesson, 
Göteborg. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen ökar sitt engagemang kring hållbara städer, 
en klimatsmartare bygg- och anläggningsbransch, kommunernas (som 
beslutsförfattare) arbete med klimatanpassning i städer, urbana 
livsmiljöer för djur- och växtarter, ekosystemtjänster m.m. 
 
att Naturskyddsföreningen tar fram en nationell 
Stadsplaneringsstrategi för en grön, artrik och hållbar stad. Med mål, 
vision och en handlingsplan. 
 
att Naturskyddsföreningen inför ett nytt arbetsområde, Hållbara städer. 
 

Motion 45/Dnr 
2020/0046 
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att Naturskyddsföreningen tar fram ett nytt nätverk inom 
Naturskyddsföreningen, Hållbara städer. 
 
att Naturskyddsföreningen tilldelar personella resurser för det nya 
nationella nätverket och arbetsområdet, Hållbara städer. De ska 
ansvara för och arbeta med stadsplaneringsfrågor samt vara rådgivare 
för kretsarna. 
att Naturskyddsföreningen tar en aktiv roll i samordningen mellan 
andra ideella organisationer som verkar för hållbara och gröna städer. 
 
att Riksstyrelsen kommer verka för att hållbara städer får en tydligare 
plats i den nya versionen av Framtidsstrategin efter 2022. 
 
att Naturskyddsföreningen skapar kampanjer kring hållbara städer t.ex. 
klimatsmart byggande, grön infrastruktur, byggbranschens- och 
anläggningsbranschens miljöpåverkan, vattenhöjningar, kommunernas 
planarbete, vikten av grönska i städer m.m. 
 
att Naturskyddsföreningen tar fram en grön stadsutmaning som städer 
kan skriva under för t.ex. skärpta klimatmål, handlingsplaner för att 
minska konsumtionsbaserade utsläpp, en välutvecklad grön 
infrastruktur för hotade arter eller nå en hög andel skydd av närnatur. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att inför nästa framtidsstrategi ta initiativ 
till samråd med aktiva kretsar och länsförbund kring hur föreningen 
kan arbeta med stadsplaneringsfrågor. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till att söka 
extern finansiering till ett flerårigt arbete med hållbara städer i 
motionens anda. 
 
Riksstyrelsens tilläggsyrkanden: 
att stämman uppdrar till riksstyrelsen att undersöka intresset för ett 
nationellt nätverk för hållbara städer, och starta ett sådant om intresse 
finns. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att säkerställa att nätverket får 
administrativa och ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
verksamheten. 
 
Yrkande från Oskar Tagesson 
att om ett nytt nationellt nätverk skapas, ge nätverket i uppdrag att 
påbörja arbetet med att ta fram underlag till en nationell 
stadsplaneringsstrategi eller policy för Naturskyddsföreningen 
 
 
 

  2021-08-22 17:13:15 UTCSignerat 2102998 33 / 63Oneflow ID Sida



  Protokoll Riksstämma Naturskyddsföreningen 2021 

34 
 

Yrkande från Björn Abelsson 
att stämman uppdrag åt Riksstyrelsen att starta ett nationellt nätverk 
för hållbara städer, administrerat av Naturskyddsföreningen i 
Göteborg. 
 
att ge nätverket i uppdrag att påbörja arbetet med en nationell 
stadsplaneringsstrategi för Naturskyddsföreningen 
 
Motionären återtog sitt andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och 
nionde yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens två kvarvarande yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att ge riksstyrelsen i 
uppdrag att inför nästa framtidsstrategi ta initiativ till samråd med 
aktiva kretsar och länsförbund kring hur föreningen kan arbeta med 
stadsplaneringsfrågor. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter till att söka 
extern finansiering till ett flerårigt arbete med hållbara städer i 
motionens anda. 
 
att bifalla riksstyrelsens tilläggsyrkanden att stämman uppdrar till 
riksstyrelsen att undersöka intresset för ett nationellt nätverk för 
hållbara städer, och starta ett sådant om intresse finns. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att säkerställa att nätverket får 
administrativa och ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
verksamheten. 
 
att bifalla Oskar Tagessons yrkande att om ett nytt nationellt nätverk 
skapas, ge nätverket i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram 
underlag till en nationell stadsplaneringsstrategi eller policy för 
Naturskyddsföreningen 
 
att avslå Björn Abelssons två yrkanden. 
 
§ 56 Motion nr 66, Dnr 2021/0006: Återkoppla, förnya och  
återanvänd äldre teman för Miljövänliga veckan. Halmstads 
Naturskyddsförening genom Stefan Anderson. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningens Miljövänliga veckan organisation skall 
följa utvecklingen och om en kraftig försämring sker inom något 
tidigare tema för Miljövänliga veckan starta upp temat på nytt, 
återanvänd material och förnya där det behövs. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionen. 

Motion 66/Dnr 
2021/0006 
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Yrkande från Hanna Sjöberg 
att miljövänliga veckan 2022, 2023, 2024 handlar om ett 
sammanslaget tema av vego/närodlat/eko/svenskodlad mat. Dessa fyra 
kriterier för en hållbar matkasse är viktiga var och en på sitt sätt, och 
optimalt hör de ihop. Man kan nudga för säsongens mat, man kan 
propagera för ett ökat antal vegetariska måltider samt för de svenska 
alternativ till vego färdigmat och lyfta all sorters svensk frukt och 
grönsaker etc, som går att köpa, med betoning av de positiva effekterna 
av ekologiska produkter. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla motionen att Naturskyddsföreningens Miljövänliga veckan 
organisation skall följa utvecklingen och om en kraftig försämring sker 
inom något tidigare tema för Miljövänliga veckan starta upp temat på 
nytt, återanvänd material och förnya där det behövs. 
 
att avslå Hanna Sjöbergs yrkande. 
 
  
MOTIONER – Utskott 4 – En stark och inflytelserik organisation 
 

Utskott 4 

§ 57 Motion nr 7, Dnr 2020/0006: Förbättring av medlemsutskick. 
För Naturskyddsföreningen i Tranås genom Simon Söderstedt, 
sekreterare och webbredaktör samt Bo Håkansson, kassör. 
 
Motionärernas yrkanden 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att se till att medlemsregistret Rutger 
förbättras, så att bland annat mejlutskick med bifogade filer kan göras. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt se till att fler av både 
befintliga och nya medlemmar, inklusive familjemedlemmar, anger 
mejladresser. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ordna så att medlemmar som inte 
anger mejladress får en rimlig summa tillagd på sin årliga 
medlemsavgift, som går direkt till den krets de tillhör. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärernas första yrkande besvarat. 
 
att bifalla motionärernas andra yrkande. 
 
att avslå motionärernas tredje yrkande. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att utforma målsättningar för antal/andel 
e-postadresser som ska finnas tillgängliga i medlemsregistret. 
 
Yrkande från Bo Hansson 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå under hösten 2021 gör ett 
brevutskick till huvudmedlemmar som inte angivit någon mailadress, 

Motion 7/Dnr 
2020/0006 
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med en stark uppmaning till att göra detta (brevutskicket bör innehålla 
en svarsblankett där mailadress kan anges samt ett svarskuvert som kan 
sändas tillbaka till riks). 
 
att Naturskyddsföreningen på riksnivå under våren 2022 tar 
telefonkontakt med de huvudmedlemmar som fortfarande inte angivit 
någon mailadress och muntligen uppmanar till att göra detta. 
 
Riksstyrelsen lämnade ett tilläggsförslag 
Att ge riksstyrelsen i uppdrag att undersöka om det är kostnadseffektivt 
att ringa alla de medlemmar där e-post saknas under våren 2022 och 
om det visar sig vara det, genomföra en sådan ringkampanj. 
 
Stämman beslutade  
att anse motionärernas första yrkande besvarat. 
 
att bifalla motionärernas andra yrkande att ge riksstyrelsen i uppdrag 
att på lämpligt sätt se till att fler av både befintliga och nya 
medlemmar, inklusive familjemedlemmar, anger mejladresser. 
 
att avslå motionärernas tredje yrkande. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att utforma målsättningar för antal/andel 
e-postadresser som ska finnas tillgängliga i medlemsregistret. 
 
att bifalla Bo Hanssons första yrkande att Naturskyddsföreningen på 
riksnivå under hösten 2021 gör ett brevutskick till huvudmedlemmar 
som inte angivit någon mailadress, med en stark uppmaning till att 
göra detta (brevutskicket bör innehålla en svarsblankett där mailadress 
kan anges samt ett svarskuvert som kan sändas tillbaka till riks). 
 
att avslå Bo Hanssons andra yrkande. 
 
att bifalla riksstyrelsens tilläggsförslag att undersöka om det är 
kostnadseffektivt att ringa alla de medlemmar där e-post saknas under 
våren 2022 och om det visar sig vara det, genomföra en sådan 
ringkampanj. 
 
§ 58 Motion nr 19, Dnr 2020/0043: Naturskyddsföreningen tar 
avstånd från antidemokratiska organisationer. Fältbiologerna 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen ska avstånd från antidemokratiska 
organisationer. 
 
att Naturskyddsföreningen när så är lämpligt ska bemöta och kritisera 
antidemokratiska organisationer, men att Naturskyddsföreningen ska 
aldrig ge antidemokratiska organisationer en plattform vid exempelvis 
seminarier och debatter. 
 

Motion19/Dnr 
2020/0043 
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att som antidemokratiska organisationer räkna bland andra 
Sverigedemokraterna, Alternativ för Sverige och Nordiska 
motståndsrörelsen.  
 
att medlemmar i antidemokratiska organisationer ej ska kunna vara 
förtroendevalda i Naturskyddsföreningen. 
 
att förtroendevalda i antidemokratiska organisationer ej ska kunna vara 
medlemmar i Naturskyddsföreningen.  
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att behandla motionen. 
 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att stärka arbetet för demokrati och 
yttrandefrihet genom att ta fram stöd för kretsar och länsförbund i detta 
arbete, inklusive metoder för att skapa bättre inkludering och strategier 
för hantering av hat, hot och desinformation. 
 
Stämman beslutade  
att behandla motionen. 
 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att uppdra åt riksstyrelsen 
att stärka arbetet för demokrati och yttrandefrihet genom att ta fram 
stöd för kretsar och länsförbund i detta arbete, inklusive metoder för att 
skapa bättre inkludering och strategier för hantering av hat, hot och 
desinformation. 
 
§ 59 Motion nr 22, Dnr 2020/0022: Låt inte Rosenbergspriset gå i 
graven 2020. Styrelsen för Naturskyddsföreningens länsförbund i 
Örebro län genom Tomas Bergkvist, styrelseledamot. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen årligen anslår 20 000 kr under 2021-2025 
till Erik Rosenbergs naturvårdsstipendium. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkande. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att utreda möjligheten att tillsammans med 
övriga stiftare eller andra finansiärer säkra fortlevnaden av Erik 
Rosenbergs naturvårdsstipendium. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkande. 
 

Motion 22/Dnr 
2020/0022 
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att uppdra åt riksstyrelsen att utreda möjligheten att tillsammans med 
övriga stiftare eller andra finansiärer säkra fortlevnaden av Erik 
Rosenbergs naturvårdsstipendium. 
 
§ 60 Motion nr 28, Dnr 2020/0029: Omställningen i praktiken. Lunds 
Naturskyddsförening genom Tomas Björnsson, ordförande. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen arrangerar ett antal regionala möten där 
medlemmarna kan träffas och ha dialoger om hur omställningen ska gå 
till, hur det nya samhället ska kunna se ut och hur vi ska kunna få med 
så många som möjligt på detta. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla motionärens yrkande. 
 
Yrkande från Leo Rudberg 
att dessa möten ska ta sin utgångspunkt i en globalt rättvis fördelning 
av Jordens naturresurser i linje med de planetära gränserna. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla motionärens yrkande att Naturskyddsföreningen arrangerar 
ett antal regionala möten där medlemmarna kan träffas och ha dialoger 
om hur omställningen ska gå till, hur det nya samhället ska kunna se ut 
och hur vi ska kunna få med så många som möjligt på detta. 
 
att avslå Leo Rudbergs yrkande. 
 

Motion 28/Dnr 
2020/0029 

§ 61 Motion nr 31, Dnr 2020/0032: Alla måste känna till de globala 
hållbarhetsmålen. Anne Halldin, Kolbäck. 
 
Motionärens yrkande 
att SNF börjar koppla alla sina kampanjer och texter till globala 
hållbarhetsmålen, genom att använda symbolerna för dem 
 
att även alla länsföreningar och kretsar också uppmanas till att koppla 
ihop aktiviteter och texter till globala hållbarhet mål. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att stödja kretsars och länsförbunds 
arbete med de globala målen genom den handledning som tas fram och 
sprids inom Hela Sverige ställer om. 
 
Yrkande från Leo Rudberg 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att stödja kretsars och länsförbunds 
arbete med de globala målen genom den handledning som tas fram och 
sprids inom Hela Sverige ställer om. I denna handledning och andra 

Motion 31/Dnr 
2020/0032 
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relevanta sammanhang bör ett tillväxtkritiskt förhållningssätt 
presenteras till delmål 8.1. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkanden. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att ge riksstyrelsen i 
uppdrag att stödja kretsars och länsförbunds arbete med de globala 
målen genom den handledning som tas fram och sprids inom Hela 
Sverige ställer om. 
 
att avslå Leo Rudbergs yrkande. 
 
§ 62 Motion nr 41, Dnr 2020/0042: Policydokument. Anders 
Tullander, Hylte. 
 
Motionärens yrkande 
att varje ny eller uppdaterad policy skall antas eller förkastas av 
riksstämman. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkande.  
 
Yrkande från Gunilla Lundborg 
att man i varje verksamhetsrapport får upplysning om nya policys. I 
övrigt ense med huvudförslaget. 
 
Riksstyrelsen lämnade ett tilläggsförslag 
att det i kommande verksamhetsberättelser sker en redovisning av nya 
och reviderade policyer. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkande  
 
att bifalla riksstyrelsens tilläggsförslag att det i kommande 
verksamhetsberättelser sker en redovisning av nya och reviderade 
policyer. 
 
att avslå Gunilla Lundborgs yrkande. 
 

Motion 41/Dnr 
2020/0042 

§ 63 Motion nr 42, Dnr 2020/0043: Naturutflykt med miljöfrågor. Jan 
Herrmann, LF Kalmar län, Linda Birkedal, LF Skåne, Karl-Axel 
Reimer, LF Sörmlands län, Beatrice Sundberg, LF Stockholms län, 
Jenny Olsson, LF i Gävleborgs län, Mattias Ahlstedt, LF Dalarna 
samt ett antal kretsar och enskilda medlemmar. 
 
Motionärernas yrkanden 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att underlätta för kretsarna att 
integrera naturutflykter med miljöfrågor på ett naturligt och även 
lustfyllt sätt, vilket sker genom 

Motion 42/Dnr 
2020/0043 
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att nuvarande handledningar fackgranskas och uppdateras, samt att 
deras existens tydliggörs, 
  
att nya handledningar skrivs för (delvis) bortglömda men viktiga 
naturmiljöer, t. ex. hav, sötvatten och (kanske) skog, 
 
att redan existerande och nya handledningar visar på och ger ledaren 
verktyg för hur man kan lyfta en lokal men komplex miljöfråga, och 
låta olika åsikter få (diskussions)utrymme, för att kanske därmed känna 
en ingång till att arbeta vidare med densamma, 
 
att kopplingen mellan det observerbara naturlandskapet och dess 
ekosystemtjänster, därmed bägges känslighet för miljöpåverkan 
poängteras mer, 
 
att klimatproblematiken behöver lyftas in i alla handledningar. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att skapa och tillgängliggöra ytterligare 
verktyg som kretsar och länsförbund kan använda för att integrera 
frågor om klimat och biologisk mångfald i lokala aktiviteter. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att, med utgångspunkt i motionen, se över 
nuvarande handledningar och prioritera vilka nya som behöver tas 
fram och vilka som behöver uppdateras. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att skapa och tillgängliggöra ytterligare 
verktyg som kretsar och länsförbund kan använda för att integrera 
frågor om klimat och biologisk mångfald i lokala aktiviteter. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att, med utgångspunkt i motionen, se över 
nuvarande handledningar och prioritera vilka nya som behöver tas 
fram och vilka som behöver uppdateras. 
 
§ 64 Motion nr 47, Dnr 2020/0048: Vi måste lyfta den biologiska 
mångfalden. Naturskyddsföreningen i Härryda. 
 
Motionärens yrkande 
att riksföreningens styrelse tillsätter en nationell biologisk 
mångfaldsgrupp med representanter från hela landet. Gruppen bör 
bland annat ha som uppgift att sammanställa föreningens kompetenser, 
lyfta fram positiva projekt/åtgärder/framgångar och utarbeta förslag till 
åtgärder och prioriteringar. 
 

Motion 47/Dnr 
2020/0048 
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Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkande. 
 
§ 65 Motion nr 50, Dnr 2020/0051: Strategi för ”Hela Sverige ställer 
om”. Johanna Andersson, Lund. 
 
Motionärens yrkande 
att Naturskyddsföreningen i sin kommunikation ska prioritera det 
perspektiv som utgår från människors behov av att komma ifrån den 
samhällsutveckling som hela tiden ställer högre och allt orimligare 
krav. 
 
att Naturskyddsföreningen ska öka resurserna som läggs på att nå ut 
till den majoritet av svenska folket som ännu inte är medlemmar eller 
införstådda med allvaret av ett ohållbart samhälle. 
 
att man inom satsningen för ”Hela Sverige ställer om” tar till sig 
ämnesområdet klimatpsykologi och aktivt använder sig av föreningens 
samlade kunskaper inom ämnet. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens andra yrkande. 
 
att anse motionärens övriga yrkanden besvarade. 
 
Motionären drog tillbaka sina ursprungliga yrkanden och lämnade tre 
nya. 
 
Yrkande från Johanna Andersson (motionären) 
att Naturskyddsföreningen ska verka för att externa kommunikationen 
ska anpassas mer utefter tilltänkt mottagare, med huvudfokus på de 
positiva aspekterna av en hållbar omställning. 
 
att Naturskyddsföreningen ska öka resurserna som läggs på att nå ut 
till den breda allmänheten. Det vill säga den majoritet av svenska 
folket som ännu inte är medlemmar i föreningen. 
 
att Naturskyddsföreningen breddar sig och ökar sin närvaro i 
samhällsdebatter och samhällsfrågor som tidigare inte prioriterats pga. 
deras mer indirekta koppling till natur och miljö. Såsom invandring, 
folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, välfärd och välbefinnande. 
 
Yrkande från Anders Gottberg 
att stämman ger riksstyrelsen i uppdrag att förbereda nästkommande 
rikskonferens för att som huvudtema behandla dels hur vi når ut till 
allmänheten, dels ökar antalet aktiva 
 

Motion 50/Dnr 
2020/0051 
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Stämman beslutade  
    att bifalla Johanna Anderssons första yrkande att 

Naturskyddsföreningen ska verka för att externa kommunikationen ska 
anpassas mer utefter tilltänkt mottagare, med huvudfokus på de 
positiva aspekterna av en hållbar omställning. 

 
    att avslå övriga yrkanden från Johanna Andersson samt från Anders 

Gottberg. 
 
§ 66 Motion nr 57, Dnr 2020/0058, (rev Dnr 2021/0002): Ny och 
enklare policy för sociala medier. Sebastian Thisted, Göteborg 
 
Motionärens yrkanden 
att vår policy för sociala medier ska vara tydligare angående vilka 
regler som gäller. Just nu på Facebook står det så vitt jag vet inga 
förhållningsregler. 
 
att policyn gör det klart att kommentarer inte tas bort om 
kommentaren inte innehåller rasism, hot eller övrigt som strider mot 
vår uppförandepolicy. 
 
att kommentarer som har besvarats och bemötts av människor i som 
hjälper föreningen i sitt uppdrag inte ska tas bort i fortsättningen. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkanden 
 
Yrkande från Aron Knifström 
att Naturskyddsföreningen tar fram och antar en policy för moderering 
på sociala medier. 
 
Motionären återtog sitt första yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkanden. 
 
att avslå Aron Knifströms yrkande. 

Motion 57/Dnr 
2020/0058, rev 
Dnr 2021/0002 
  

  
MOTIONER – Utskott 5 – Föreningens resurser 
 

Utskott 5 

§ 67 Motion nr 2, 21, 44, Dnr 2020/0001, 2020/0021, 2020/0045, (rev 
Motion 44, Dnr 2021/0011): Höjd återbäring till kretsarna, Ökad 
återbäring och ökade projektmedel för att få lokal verksamhet, 
Förändring av resursfördelning. Falsterbonäsets Naturvårdsförening,  
David Carlson, ordförande, Hallands Naturskyddsförening, Anders 
Tullander, ordförande, Naturskyddsföreningens länsförbund i: 
Västmanland, Sörmland, Skåne, Norrbotten, Stockholm, 
Västernorrland, Västerbotten, Jönköping genom Anna Malmström. 
 
 

Motion 
2,21,44/Dnr 
2020/0001 
2020/0021 
2020/0045, rev 
Dnr 2021/0011 
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Motionärernas yrkanden (motion 2) 
att återbäringen av medlemsavgiften till kretsarna från och med 2021 
dubbleras. 
 
att den fasta återbäringen till kretsarna tills vidare kvarstår på dagens 
nivå. 
 
Motionärernas yrkanden (motion 21) 
att styrelsen redovisar vilka beslut som tagits som rör återbäringen 
med ledning av resursutredningen och stämmobeslut. 
 
att större ekonomiska resurser än i dag skall gå för att stärka kretsar, 
länsförbund genom omfördelning av befintliga medel. 
 
att andelen till projektbidrag bör ökas kraftigt. 
 
att mindre projektbidrag skall kunna sökas under hela året med beslut 
inom en månad. 
 
att varje kansli skall ges möjlighet till att omfatta fler tjänster utifrån 
de behov som finns vilket kräver ett större bidrag utbetalas från riks. 
 
att återbäringen 35 % skall räknas på både medlemsintäkter och de 
frivilliga gåvor som våra medlemmar skänker. Om detta kräver 
stadgeändring så skall detta ske. 
 
att förändringen bör ske i steg under 3 år så att alla berörda hinner 
anpassa sin verksamhet med början 2021. 
 
Motionärernas yrkanden (motion 44) 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en färdplan för att stärka 
folkrörelsen och förmera det ideella engagemanget fram till 2026. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att tillse att större ekonomiska resurser 
än idag skall gå till att stärka kretsar, länsförbund och regionala 
kanslier, genom omfördelningen av befintliga medel. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att möjliggöra att även gåvor till 
Naturskyddsföreningen från allmänheten (som inte är riktade gåvor till 
något specifikt projekt) skall fördelas enligt samma princip som 
medlemsavgiften (i enlighet med §7 i stadgarna). 
 
att höja medlemsavgiften och samtidigt omfördela resurserna, så att 
mer resurser kan tillföras kretsar, länsförbund och regionala kanslier. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
Gällande motion 2 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
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Gällande motion 21 
att anse motionärernas första och fjärde yrkande besvarade.  
 
att avslå motionärernas övriga yrkanden.  
 
Gällande motion 44 
att bifalla motionärernas första yrkande.  
 
att avslå motionärernas andra och tredje yrkande. 
 
Yrkande från Staffan Landström (motion 2) 
att riksstämman beslutar att riksstyrelsen ges i uppdrag att höja 
grundbidraget till kretsar ordentligt. 
 
Yrkande från Anders Tullander (motion 2) 
att grundbidraget till krets höjs till 5000 kr. 
 
att bidraget per fullbetalande medlem höjs till 25 kr. 
 
Yrkande från Jan Holmbäck (motion 2) 
att kretsar som kan lämna in verksamhetsplan och budget för det 
innevarande året, i samband med handlingarna för det förra året, får ett 
kraftigt höjt grundbidrag. 
 
Yrkande från Lars-Bertil Nilsson (motion 2) 
att riksstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förändra 
bidragsfördelningen till kretsar i enlighet med motion 40 – som 
föreslår att genom bidragsfördelningen och storleken av detsamma ge 
incitament till sådan stark verksamhet. 
 
Yrkande från Lars-Bertil Nilsson (motion 44) 
att återbäringssystemet redan 2022 tillförs medel beräknat på vad den 
höjda medlemsavgiften förväntas generera, enligt en försiktig 
bedömning, i ökade intäkter för medlemsavgifter 2022. Om inte detta 
beslutas slår effekten av den höjda medlemsavgiften igenom 
återbäringssystemet först 2023 eftersom återbäringen beräknas på 
föregående års medlemsavgifter. 
 
Yrkande från Lars Vaste Andersson (motion 44) 
att riksstyrelsen få i uppdrag att vid beräkning av återbäringen 
inberäkna medlemmars gåvor via autogiro i samband med 
medlemsavgiften med 15 procent av gåvobeloppet från och med 2022 
års utbetalning. 
 
Yrkande från Anders Tullander (motion 44) 
att grundbidraget till länsförbund höjs från 15 000 kr till 30 000 kr från 
2022. 
 
att bidraget till länsförbund per fullbetalande medlem höjs från idag 10 
kr till 12 kr från 2022. 
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Yrkande från Karl-Axel Reimer (motion 44) 
att hela den beslutade höjningen av medlemsavgiften vid denna 
stämma ska återföras till kretsar och länsförbund för att stärka 
grundbidrag samt delfinansiering av resursbehov vid regionala kanslier 
enligt motion 49. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla Lars-Bertil Nilssons yrkande att riksstyrelsen får i uppdrag 
att undersöka möjligheten att förändra bidragsfördelningen till kretsar i 
enlighet med motion 40 
 
att avslå samtliga övriga yrkanden kopplade till motion 2 
 
att bifalla styrelsens förslag till beslut gällande motion 21 att anse 
motionärernas första och fjärde yrkande besvarade,  
 
att avslå motionärernas andra, tredje, femte och sjunde yrkanden men 
att i enlighet med motion 44 ge riksstyrelsen i uppdrag att tillse att 
större ekonomiska resurser än idag skall gå till att stärka kretsar, 
länsförbund och regionala kanslier, genom omfördelning av befintliga 
medel. 
 
att bifalla första, tredje och fjärde yrkandet i motion 44:  
att ge riksstyrelsen i uppdrag att ta fram en färdplan för att stärka 
folkrörelsen och förmera det ideella engagemanget fram till 2026. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att möjliggöra att även gåvor till  
Naturskyddsföreningen från allmänheten (som inte är riktade gåvor till 
något specifikt projekt) skall fördelas enligt samma princip som 
medlemsavgiften (i enlighet med §7 i stadgarna). 
 
att höja medlemsavgiften och samtidigt omfördela resurserna, så att 
mer resurser kan tillföras kretsar, länsförbund och regionala kanslier. 
 
att avslå samtliga övriga yrkanden kopplade till motion 44, samt sjätte 
yrkandet i motion 21. 
 
§ 68 Motion nr 20, Dnr 2020/0020: Stärk ungdomsinflytandet. 
Fältbiologerna. 
 
Motionärens yrkanden 
att i Naturskyddsföreningens stadgar under § 8 Riksstämma ändra 
meningen “Därtill äger Fältbiologerna rätt att utse ett ombud.” till 
“Därtill äger Fältbiologerna rätt att utse fem ombud.” 
 
att i Naturskyddsföreningens stadgar under § 14 Motioner ändra 
meningen “Motionsrätt har enskild medlem, krets och länsförbund.” 
till “Motionsrätt har enskild medlem, krets, länsförbund och 
Fältbiologerna.” 

Motion20/Dnr 
2020/0020 

  2021-08-22 17:13:15 UTCSignerat 2102998 45 / 63Oneflow ID Sida



  Protokoll Riksstämma Naturskyddsföreningen 2021 

46 
 

 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att behandla motionen. 
 
att avslå motionärens första yrkande. 
 
att bifalla motionärens andra yrkande. 
 
att ändra skrivningen ”Därtill äger Fältbiologerna rätt att utse ett 
ombud.” i § 8 i stadgarna till ”Därtill äger Fältbiologerna rätt att sända 
1–3 ombud till riksstämman i förhållande till föregående års 
medlemsantal enligt samma princip som gäller för kretsarna.” 
 
Yrkande från Leif Lagebrand 
att Fältbiologerna får utse 10 ombud på riksstämman. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens första yrkande 
 
att bifalla motionärens andra yrkande att i Naturskyddsföreningens 
stadgar under § 14 Motioner ändra meningen “Motionsrätt har enskild 
medlem, krets och länsförbund.” till “Motionsrätt har enskild medlem, 
krets, länsförbund och Fältbiologerna. 
 
att bifalla styrelsens förslag att ändra skrivningen ”Därtill äger 
Fältbiologerna rätt att utse ett ombud.” i § 8 i stadgarna till ”Därtill 
äger Fältbiologerna rätt att sända 1–3 ombud till riksstämman i 
förhållande till föregående års medlemsantal enligt samma princip som 
gäller för kretsarna.” 
 
att avslå Leif Lagebrands yrkande. 
 

  2021-08-22 17:13:15 UTCSignerat 2102998 46 / 63Oneflow ID Sida



  Protokoll Riksstämma Naturskyddsföreningen 2021 

47 
 

§ 69 Motion nr 32, Dnr 2020/0033: Stärk rollen som 
nätverksansvarig. Dan Baeckström, Naturskyddsföreningen i 
Göteborg, klimatgruppen. 
 
Motionärens yrkanden 
att ansvaret för de nationella nätverken flyttas från nuvarande 20%-iga 
delar av sakkunnigtjänsterna till en eller flera heltidstjänster som 
enbart ska arbeta med att utveckla kontakten mellan Riks och 
nätverken 
 
att uppsökande verksamhet gentemot nätverk/kretsar ingår som en 
betydande del i ovannämnda tjänst. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att förtydliga nätverkens roll, struktur 
och syfte samt se över nätverkssamordnarnas roll. 
 
att utgångspunkten för det framtida arbetet med nätverken ska vara 
framtidsstrategins mål 5.3, samt behovet av att öka utbytet och 
synergierna mellan föreningens alla delar. 
 
Stämman beslutade 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att förtydliga nätverkens roll, struktur 
och syfte samt se över nätverkssamordnarnas roll. 
 
att utgångspunkten för det framtida arbetet med nätverken ska vara 
framtidsstrategins mål 5.3, samt behovet av att öka utbytet och 
synergierna mellan föreningens alla delar. 
 

Motion 32/Dnr 
2020/0033 

§ 70 Motion nr 33, Dnr 2020/0034: Öka kompetensstödet till 
folkrörelsen. Naturskyddsföreningen Gävleborgs län genom Jenny 
Olsson, ordförande. Naturskyddsföreningen Skåne län genom Linda 
Birkedal, ordförande. Naturskyddsföreningen Stockholms län genom 
Beatrice Sundberg, ordförande. Naturskyddsföreningen Sörmlands län  
genom Karl-Axel Reimer, ordförande. 
 
Motionärernas yrkanden 
att återinföra ledarskapsutbildning för förtroendevalda i kretsar och 
länsförbund. 
 
att ta fram ytterligare mallar och handledningar för ett enhetligt och 
effektivt arbete inom folkrörelsen. 
 
att hos kretsaktiva säkerställa kännedom om och motivationen för att 
använda Naturkontakt till att delge varandra dokument och aktivt 
använda den för dialog och erfarenhetsutbyte. 

Motion 33/Dnr 
2020/0034 
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att utreda förutsättningar för att bygga en service med kompetens och 
tid för att stödja den lokala och regionala folkrörelsen. 
 
att ta fram och implementera mätbara mål och indikatorer som innebär 
att kretsar och länsförbund enhetligt följer upp sitt arbete på ett sätt 
som kontinuerligt kan sammanställas för hela föreningen. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att utarbeta ett stöd till kretsar och 
länsförbund som underlättar arbetet att målsätta och utvärdera 
verksamheten, med syfte att få en bättre överblick över hela 
föreningens måluppfyllelse. 
 
Yrkande från Anders Dahl 
att uppdra åt riksstyrelsen att skapa en arbetsgrupp som består av 
personer ute i landet och tillsammans med en sammankallande från 
riks. Gruppens uppgift är att ta fram ett stöd till kretsar och 
länsförbund som underlättar arbetet att målsätta och utvärdera 
verksamheten, med syfte att få en bättre överblick över hela 
föreningens måluppfyllelse. 
 
Riksstyrelsen återtog sitt förslag. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att bifalla yrkandet från Anders Dahl att uppdra åt riksstyrelsen att 
skapa en arbetsgrupp som består av personer ute i landet och 
tillsammans med en sammankallande från riks. Gruppens uppgift är att 
ta fram ett stöd till kretsar och länsförbund som underlättar arbetet att 
målsätta och utvärdera verksamheten, med syfte att få en bättre 
överblick över hela föreningens måluppfyllelse. 
 
§ 71 Motion nr 34, Dnr 2020/0035: Utvidgat analysuppdrag inför ett 
eventuellt beslut om ändrad organisation. Annica Dahlberg, 
Stockholm. 
 
Motionärens yrkanden 
att ompröva sitt ställningstagande angående att arbetsgivar- och 
arbetsledaransvar måste följas åt så att beslut om centraliserad 
placering av verksamhetsutvecklarna innebär att Länsförbunden 
behåller arbetsledaransvaret för att stödja och utveckla 
kretsverksamheten, inventera det regionala utbildningsbehovet och 
erbjuda utbildning. 
 
Om denna omprövning leder till att Riksstyrelsen vidhåller sitt svar 
från 2018 ska riksstyrelsen verka för 

Motion 34/Dnr 
2020/0035 
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att texten i stadgarna § 31 ”…ska länsförbunden stödja och utveckla 
kretsverksamheten, inventera det regionala utbildningsbehovet och 
erbjuda utbildning...”, stryks. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens samtliga yrkanden. 
 
§ 72 Motion nr 39, Dnr 2020/0040: Stadgeändring avseende hur 
förslag till Riksvalberedning ska tas fram. Lena Nilsson, Margareta 
Wikström, Rosmarie Sundström, Christopher Johansson, Björn 
Abelsson medlemmar och riksvalberedning. 
 
Motionärernas yrkanden 
att stryka § 12, punkt 7 i stadgarna (om val av valkommitté på 
riksstämman). 
 
att stryka § 37, punkt 20 i stadgarna (om nominering av kandidater till 
valberedningen på länsstämman). 
 
att § 15 ändras till följande lydelse (förslag till ny lydelse kursiverad) 
 
§ 15 Valberedning 
Förslag rörande val av ledamöter till riksstyrelsen, samt förslag om 
ersättning till dem, bereds av en valberedning. 

Valberedningen ska också förbereda och lämna förslag till 
riksstämman avseende: revisorer och revisorssuppleanter, ordförande 
och vice ordförande för stämman samt valberedning. Valberedningen 
ska upprätta en arbetsordning samt tillse inga formella hinder finns för 
valet av föreslagna kandidater. Valberedningen ska presentera sin 
arbetsordning för länsförbunden senast under hösten det år den valts. 
Valberedningen ska i sitt arbete samråda med samtliga länsförbund. 

Till valberedningen ska fem ledamöter väljas, varav en ordförande, och 
valberedningen ska vara så sammansatt att minst en ledamot är bosatt i 
vardera Götaland, Svealand och Norrland. 

Mandatperioden är två år. Ledamot kan väljas för högst tre 
mandatperioder i följd. Nominering av kandidater till valberedningen 
ska ske på samma sätt som nominering av kandidater till Riksstyrelsen. 
Till ledamot av valberedningen får utses medlem i 
Naturskyddsföreningen, dock ej ledamot av riksstyrelsen under 
kommande mandatperiod eller riksföreningens revisorer under 
kommande mandatperiod, eller till någon av dem närstående person. 
Anställd inom Naturskyddsföreningen får ej heller utses.  
Före ingången av det år som riksstämman hålls ska valberedningen 
informera medlemmar, kretsar och länsförbund om deras rätt att föreslå 
riksstyrelseledamöter, ledamöter av valberedningen och övriga 

Motion 39/Dnr 
2020/0040 
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förtroendevalda. Förslag ska vara valberedningen tillhanda före den 
1 februari. 

Valberedningens förslag ska senast 45 dagar före riksstämman 
avsändas till samtliga kretsar och länsförbund. I förslaget ska redovisas 
samtliga nominerade personer. Undantag kan göras för nominerad 
person som tackar nej till föreslaget uppdrag och som ej önskar att 
nomineringen ska offentliggöras. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att lägga fram en proposition om 
stadgeändring gällande hur riksvalberedningen tillsätts till nästa 
stämma. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att lägga fram en proposition om 
stadgeändring gällande hur riksvalberedningen tillsätts till nästa 
stämma. 
 
§ 73 Motion nr 40, Dnr 2020/0041: Bidragstilldelning utifrån 
verksamhet. Barbro Nordenhäll, ordförande, Karlskoga 
Naturskyddsförening. 
 
Motionärens yrkanden 
att Naturskyddsföreningen tydligt och konkret ska satsa på en stark 
lokal kretsaktivitet, samt 
 
att genom ändringar i bidragsfördelningen och storleken av det samma 
ge incitament för och möjlighet till sådan stark lokal verksamhet, 
 
att denna process genomförs skyndsamt. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärens samtliga yrkanden besvarade. 
 
Yrkande från Lars-Bertil Nilsson: 
att riksstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förändra 
bidragsfördelningen till kretsar i enlighet med motionens andra att-sats. 
 
Stämman beslutade  
att anse motionärens första och tredje yrkanden besvarade. 
 
att bifalla yrkandet från Lars-Bertil Nilsson att riksstyrelsen får i 
uppdrag att undersöka möjligheten att förändra bidragsfördelningen till 
kretsar i enlighet med motionens andra att-sats. 
 

Motion 40/Dnr 
2020/0041 
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§ 74 Motion nr 49, Dnr 2020/0050, (rev Dnr 2021/0009): Regionala 
kanslier - resurser för nästa steg och starkare lokal omställning. 
Naturskyddsföreningen Gotland, Naturskyddsföreningen Gävleborg, 
Naturskyddsföreningen Halland, Naturskyddsföreningen Jönköping 
(lfb), Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg, Naturskyddsföreningen 
Norrbotten, Naturskyddsföreningen Skåne, Naturskyddsföreningen 
Stockholm (lfb), Naturskyddsföreningen Sörmland, 
Naturskyddsföreningen Västerbotten, Naturskyddsföreningen 
Västernorrland, Naturskyddsföreningen Örebro (lfb), Marianne Kahn, 
Uppsala. Genom Karl-Axel Reimer, Trosa. 
 
Motionärernas yrkanden 
att uppdra till riksstyrelsen att från och med januari 2022 säkerställa 
att länsförbunden tilldelas resurser som möjliggör bemanningsnivå 
motsvarande 1,5 heltidstjänster per regionalt kansli.  
 
att uppdra till riksstyrelsen att från och med januari 2023 säkerställa 
att länsförbunden tilldelas resurser som möjliggör bemanningsnivå 
motsvarande 2 heltidstjänster per regionalt kansli. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att från och med 2022 möjliggöra för 
länsförbund, som ännu inte har etablerat regionalt kansli, att erhålla 
ekonomiskt stöd för att stärka det lokala påverkansarbetet genom 
särskilda projekt, kommunikationsinsatser eller andra behovsstyrda 
åtgärder. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas första och andra yrkande. 
 
att bifalla motionärernas tredje yrkande. 
 
Riksstyrelsen lämnade två tilläggsförslag: 
att uppdra till riksstyrelsen att från och med januari 2022 säkerställa 
att länsförbunden tilldelas resurser som möjliggör bemanningsnivå 
motsvarande 1 heltidstjänst per regionalt kansli. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att från och med januari 2023 säkerställa 
att länsförbunden tilldelas resurser som möjliggör bemanningsnivå 
motsvarande 1,5 heltidstjänster per regionalt kansli. 
 
Stämman beslutade 
att bifalla motionärernas samtliga yrkanden samt riksstyrelsens två 
tilläggsförslag. Då de två tilläggsförslagen ansågs oförenliga med 
motionärernas två första yrkanden, gjordes en ny omröstning, med 
följande utgång: 
 
att avslå motionärernas första och andra yrkande. 
 
att bifalla riksstyrelsens tilläggsyrkande att uppdra till riksstyrelsen att 
från och med januari 2022 säkerställa att länsförbunden tilldelas 

Motion 49/Dnr 
2020/0050 rev 
Dnr 2021/0009 
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resurser som möjliggör bemanningsnivå motsvarande 1 heltidstjänst 
per regionalt kansli. 
 
att bifalla riksstyrelsens tilläggsyrkande att uppdra till riksstyrelsen att 
från och med januari 2023 säkerställa att länsförbunden tilldelas 
resurser som möjliggör bemanningsnivå motsvarande 1,5 heltidstjänst 
per regionalt kansli. 
 
att bifalla motionärernas tredje yrkande att uppdra till riksstyrelsen att 
från och med 2022 möjliggöra för länsförbund, som ännu inte har 
etablerat regionalt kansli, att erhålla ekonomiskt stöd för att stärka det 
lokala påverkansarbetet genom särskilda projekt, kommunikations-
insatser eller andra behovsstyrda åtgärder. 
 
Reservation inlämnad från Leif Lagebrand efter stämmans avslutande: 
”Härmed lämnar jag en protest mot hur omröstningen kring motion 49 
gick till. Jag anser att förslaget om 2,0 tjänster har röstats igenom.” 
 
§ 75 Motion nr 60, Dnr 2020/0061: Nedsatt medlemsavgift för 
pensionärer. Marianne Josefsson, Svenljunga. 
 
Motionärens yrkande 
att pensionärer precis som ungdomar betalar den lägre 
medlemsavgiften 2021. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens yrkande. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens yrkande. 
 

Motion 60/Dnr 
2020/0061 

§ 76 Motion nr 63, Dnr 2021/0102: Påverka Postkodlotteriet att sätta 
fokus på dagens nödläge för klimatet. Märta Svärd, vice och t f 
ordförande, Naturskyddsföreningen i Jönköpings län, Olof Mill, 
Naturskyddsföreningen i Jönköpings läns klimatgrupp   
 
Motionärernas yrkanden 
att uppmana Postkodlotteriet att ge den breda allmänhet som de vänder 
sig till, kunskap om hur deras val av bilar/bilkörning, flygresor och 
näthandels-inköp bidrar till accelererad klimatbelastning  
 
att påverka Postkodlotteriet att byta sina vinster till el-bilar istället för 
diesel/bensinbilar  
 
att påverka Postkodlotteriet att dela ut vinster till tågresor istället för 
flygresor  
 
att påverka Postkodlotteriet att upphöra med utskick av småvinster 
med separata bud ända fram till porten. 
 

Motion 63/Dnr 
2021/0102 
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att överväga möjlighet att avbryta samarbetet med Postkodlotteriet om 
vi inte får gehör för våra förslag.  
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionärernas yrkanden besvarade. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut och anse motionärernas 
yrkanden besvarade. 
 
§ 77 Motion nr 65, Dnr 2021/0004: Nominering från golvet. Björn 
Abelsson, Karl-Axel Reimer, Naturskyddsföreningen Sörmland, Linda 
Birkedal för Naturskyddsföreningen i Skåne, Jenny Olsson för 
Naturskyddsföreningen Gävleborg. 
 
Motionärernas yrkanden 
att praxis om att tillåta sena nomineringar strider mot stadgarna,  
 
alternativt 
att göra ett tillägg i stadgarnas § 15 med ett nytt sista stycke enligt 
följande: När valberedningens förslag till ny riksstyrelse, inklusive en 
förteckning över övriga nominerade personer, skickats ut till kretsar 
och länsförbund får inga ytterligare nomineringar göras. Undantag kan 
göras om riksstämman enhälligt beslutar att godkänna nya 
nomineringar under själva stämman. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att till nästa stämma utreda om 
föreningens stadgar bör skrivas om angående nomineringar till 
riksstyrelsen. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas samtliga yrkanden. 
 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att till nästa stämma utreda om 
föreningens stadgar bör skrivas om angående nomineringar till 
riksstyrelsen. 
 

Motion 65/Dnr 
2021/0004 

§ 78 Motion nr 67, Dnr 2021/0007: Ett rejält IT-lyft för bättre 
kommunikation. Blekinge länsförbund genom Greger Ohlsson, 
ordförande. 
 
Motionärens yrkanden 
att ge riksstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning/projekt för att 
genomföra ett gemensamt IT-lyft inom kretsar, länsförbund, 
riksstyrelsen och kansliet. Fokus för utredningen är att höja 
effektiviteten inom kommunikation och administration för hela 
föreningen. Utredningen ska vara klar senast 2021-12-31. 

Motion 67/Dnr 
2021/0007 
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att utredningen/projektet styrs av deltagarna från kretsar, länsförbund, 
riksstyrelsen och kansliet. Till utredningen knyts externa experter. 
 
att förslag som under utredningens gång kommer fram omedelbart ska 
genomföras. 
 
att resurser för utredningen läggs inom budget för kansliet. 
 
att föreningens effektmål antagna 2020-10-23 uppdateras, då speciellt 
5.3.6 och 5.5.2. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärens första, andra, tredje och femte yrkande. 
 
att anse motionärens fjärde yrkande besvarat. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att utveckla en övergripande IT-strategi för 
hela föreningen. 
 
att knyta en referensgrupp, bestående av representanter från kretsar 
och länsförbund, till arbetet med en IT-strategi. 
 
Yrkande från Kristina Feldhusen 
att föreningens nya IT-strategi bör utformas så att dess klimatpåverkan 
och onödiga elanvändning minimeras. 
 
Yrkande från Anders Dahl 
att uppdra åt riksstyrelsen att skapa en arbetsgrupp som består av 
deltagare från kretsar, länsförbund, riksstyrelsen och kansliet att 
systematiskt ta fram grundläggande IT lösningar och strategi som 
gynnar vår verksamhet. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärens första, andra, tredje och femte yrkande. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut och anse motionärens fjärde 
yrkande besvarat. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att uppdra åt riksstyrelsen 
att utveckla en övergripande IT-strategi för hela föreningen 
 
att knyta en referensgrupp, bestående av representanter från kretsar 
och länsförbund, till arbetet med en IT-strategi. 
 
att bifalla yrkandet från Kristina Feldhusen att föreningens nya IT-
strategi bör utformas så att dess klimatpåverkan och onödiga 
elanvändning minimeras. 
 
att avslå yrkandet från Anders Dahl. 
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§ 79 Motion nr 68, Dnr 2021/0008: Ändringar av stadgar för 
riksföreningen av Naturskyddsföreningen. Anders Tullander, 
ordförande Hallands länsförbund, Leif Lagebrand vice ordförande 
Blekinge länsförbund. 
 
Motionärernas yrkanden 
att riksstämma hålls varje år och att minst var annan hålls helt 
digitalt. 
 
att tidpunkten för riksstämman flyttas till hösten så att motioner som 
behandlats på kretsar och länsförbunds stämmor kan skickas vidare 
och behandlas av riksstämman samma år. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att ge förslag på hur motioner skall hanteras 
i utskott före stämman så det fungerar även digitalt. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att protokoll från riksstämmor och 
protokollsutdrag och dagordningar från riksstyrelsen blir tillgängliga 
för medlemmarna för att skapa delaktighet i hela folkrörelsen. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att det bildas en stadgekommitté. 
 
att stadgarna för riksföreningen ändras enligt följande (bilaga 13). 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas första, andra, tredje och sjätte yrkande. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att utvärdera den digitala stämman och ta 
fram förslag på hur framtida stämmor kan förbättras med digitala 
hjälpmedel. 
 
att anse motionärernas fjärde yrkande besvarat gällande publicering av 
riksstämmoprotokoll.  
 
att bifalla motionärernas fjärde yrkande gällande publicering av 
protokollsutdrag från riksstyrelsemöten. 
 
att avslå motionärernas fjärde yrkande gällande publicering av 
dagordningar från riksstyrelsen. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att genomföra en stadgeöversyn. 
 
att bifalla motionärernas femte yrkande med tillägget ”som fungerar 
som rådgivande i riksstyrelsens arbete med stadgeöversynen.” 
 
Yrkande från Anders Tullander 
Att Länsordföranden utser tre representanter till stadgekommitté, och 
föreslår en opartisk jurist som ordförande som riksstyrelsen skall 
godkänna. Riksstyrelsen utser en representant. Föreslagna stadgar skall 
diskuteras på lämplig länsordförandekonferens innan nästa stämma. 

Motion 68/Dnr 
2021/0008 
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Riksstyrelsen föreslog ett tillägg till sin sista att-sats som nu lyder: 
att bifalla motionärernas femte yrkande med tillägget ”som fungerar 
som rådgivande i riksstyrelsens arbete med stadgeöversynen. I 
stadgekommittén ska ingå representation från kretsar och länsförbund 
samt ledas av en opartisk jurist som ordförande. Föreslagna stadgar 
skall diskuteras på lämplig länsordförandekonferens innan nästa 
stämma” 
 
Motionärerna yrkade bifall på sin fjärde att-sats 
att uppdra åt riksstyrelsen att protokoll från riksstämmor och 
protokollsutdrag och dagordningar från riksstyrelsen blir tillgängliga 
för medlemmarna för att skapa delaktighet i hela folkrörelsen. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas första, andra, tredje och sjätte yrkande. 
 
att bifalla riksstyrelsens förslag till beslut att uppdra till riksstyrelsen 
att utvärdera den digitala stämman och ta fram förslag på hur framtida 
stämmor kan förbättras med digitala hjälpmedel. 
 
att anse motionärernas fjärde yrkande besvarat gällande publicering av 
riksstämmoprotokoll.  
 
att bifalla motionärernas fjärde yrkande gällande publicering av 
protokollsutdrag från riksstyrelsemöten. 
 
att avslå motionärernas fjärde yrkande gällande publicering av 
dagordningar från riksstyrelsen. 
 
att uppdra till riksstyrelsen att genomföra en stadgeöversyn samt att 
bifalla motionärernas femte yrkande med tillägget ”som fungerar som 
rådgivande i riksstyrelsens arbete med stadgeöversynen. I 
stadgekommittén ska ingå representation från kretsar och länsförbund 
samt ledas av en opartisk jurist som ordförande. Föreslagna stadgar 
skall diskuteras på lämplig länsordförandekonferens innan nästa 
stämma” 
 
att avslå yrkandet från Anders Tullander. 
 
§ 80 Motion nr 69, Dnr 2021/0010: Tre nya tjänster som 
talespersoner/experter. Leif Lagebrand, vice ordförande i Blekinge 
länsförbund, Greger Ohlsson, ordförande i Blekinge länsförbund. 
 
Motionärernas yrkanden 
att riksstyrelsen beslutar att tillsätta tre nya tjänster för 
talespersoner/experter. 
 
att kostnaderna för de tre nya tjänsterna tas inom nuvarande budget 
dvs att prioriteringar måste göras. 

Motion 69/Dnr 
2021/0010 
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att tjänsterna placeras i en särskild grupp underställd styrelsen med 
ordförande som arbetsledare för gruppen och där även 
generalsekreteraren ingår. 
 
att de tre får en tidsbegränsad anställning på fyra år. 
 
att förändringar görs i effektmålen antagna 2020-10-23 t ex 4.4.3, 
5.3.x och 5.5.7 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas yrkanden. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas yrkanden. 
 
§ 81 Motion nr 70, Dnr 2021/0012: Att lyfta och arbeta för 
humankapital-index som alternativ till BNP. Hallands 
Naturskyddsförening samt Kungsbacka Naturskyddsförening 
Genom Ninia Sverdrup 
 
Motionärernas yrkande 
att Naturskyddsföreningen lyfter möjligheten att göra 
humankapitalfokusering (istället för BNP och tillväxtfokusering) till en 
prioriteringsfråga för Naturskyddsföreningen att jobba mer intensivt 
med genom att försöka få in tankesättet i skolor, på arbetsplatser, i 
hemmen, i riksdag och regering. 
 
Riksstyrelsens förslag till beslut 
att avslå motionärernas yrkande. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att engagera sig i samt uppmärksamma och 
driva frågor om hållbar samhällsekonomi. 
 
Yrkande från Anders Dahl 
att uppdra åt riksstyrelsen att tillsammans med motionären ta fram ett 
material som kan användas inom Naturskyddsföreningen för att belysa 
detta. 
 
Yrkande från Anders Gottberg 
att riksstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att sätta sig in i 
olika modeller för hur vi belyser och beräknar ett samhälles välmående 
som alternativ till befintliga BNP/BNI-begrepp. 
 
Stämman beslutade  
att avslå motionärernas yrkande. 
 
att uppdra åt riksstyrelsen att engagera sig i samt uppmärksamma och 
driva frågor om hållbar samhällsekonomi. 
 

Motion 70/Dnr 
2021/0012 
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att avslå yrkanden från Anders Dahl och Anders Gottberg 
 
§ 82 Presentation av valberedningens arbetsordning, förslag, och 
övriga nomineringar, samt information om aktuella krav på 
valbarhet 
 
Presentationen fanns tillgänglig digitalt och lades efter diskussion till 
handlingarna. 
 
Ordningsfråga från Ylva Eriksson 
föreslår att alla som nominerats och inte tackat nej automatiskt läggs 
upp som röstningsbara förslag i VoteIT. Om detta INTE sker så har vi i 
praktiken infört en ny specialregel som endast gäller för digitala 
möten: att en person måste nomineras två gånger, dels i god tid till 
valberedningen och DESSUTOM vid sittande möte genom upplägg i 
VoteIT! 
 
Ordningsfrågan avslogs av presidiet. 
 

Valberedningens 
arbetsordning 
 

§ 83 Val av ordförande i föreningen, tillika ordförande i 
riksstyrelsen 
 
Valberedningens förslag till ordförande i föreningen, tillika ordförande 
i riksstyrelsen var omval av Johanna Sandahl.  
Nominering från Anders Tullander: att till ordförande välja Karl-Axel 
Reimer, idag Länsordförande i Sörmland och har under lång tid 
kämpat för mer resurser till kretsar, länsförbund och regionala kanslier. 
Är duktig på att leda möten. 
 
Nominering från Richard Nilsson: att till ordförande välja Karin 
Åström. 
 
Stämman beslutade  
att välja Johanna Sandahl till ordförande i Naturskyddsföreningen 
tillika ordförande för riksstyrelsen för kommande period. 
 

Val av ordförande 

§ 84 Val av skattmästare i föreningen 
 
Valberedningens förslag till skattmästare var nyval av Lars-Bertil 
Nilsson. Inga ytterligare nomineringar fanns till denna post. 
 
Stämman beslutade  
att välja Lars-Bertil Nilsson till skattmästare för kommande period. 
 

Skattmästare 

§ 85 Val av övriga riksstyrelseledamöter 
 
Valberedningens förslag till övriga ledamöter var följande: 
Emma Andersson Barkas (nyval) 
Christopher Hamilton (nyval) 
Gudrun Hubendick (omval) 

Val av styrelse 
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Henrik von Zweigbergk (omval) 
Jennifer Cronborn (omval) 
Lars Vaste (nyval) 
Lotta Silfver (omval) 
Martin Lindén (omval) 
Mårten Wallberg (omval) 
Sylvia Rezania (nyval) 
 
Övriga nominerade: 
Leif Lagebrand (nyval) 
Anders Tullander (nyval) 
Martin Emtenäs (omval) 
Per Jiborn (nyval) 
 
Ordningsfråga från Anders Berthling:  
att vi inte väljer någon till Riksstyrelsen som idag arbetar på någon av 
våra Länsstyrelser. 
 
Ordningsfrågan avslogs av presidiet. 
 
Efter omröstning hade följande ledamöter valts: 
Emma Andersson Barkas 
Christopher Hamilton 
Gudrun Hubendick 
Henrik von Zweigbergk 
Jennifer Cronborn 
Lars Vaste 
Lotta Silfver 
Martin Lindén 
Mårten Wallberg 
Sylvia Rezania 
 
§ 86 Val av två auktoriserade och upphandlade yrkesrevisorer, 
varav en ordinarie och suppleant, samt val av två övriga revisorer, 
varav en ordinarie och en suppleant 
 
Valberedningens förslag till revisorer var  
Suzanne Messo, Ernst & Young (omval) 
Anneli Carlsson (omval) 
 
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter var 
Thomas Lönnström, Ernst & Young (omval) 
Kåre Olsson (omval) 
 
Stämman beslutade  
att välja Suzanne Messo, Ernst & Young och Anneli Carlsson till 
revisorer samt Thomas Lönnström, Ernst & Young och Kåre Olsson 
till revisorssuppleanter. 
 

Val av revisorer 

  2021-08-22 17:13:15 UTCSignerat 2102998 59 / 63Oneflow ID Sida



  Protokoll Riksstämma Naturskyddsföreningen 2021 

60 
 

§ 87 Val av valberedning 
Valkommitténs förslag redogjordes av Linda Birkedal: 
att till ordförande för valberedningen välja Lena Nilsson 
att till ledamöter i valberedningen välja Björn Abelsson, Christopher 
Johansson, Sandra Johansson, Liv Oscarsson. 
 
Övriga nomineringar: 
Christine Riedwyl nominerade Anders Gottberg, Falun, till ledamot i 
riksvalberedningen. 
Anders Tullander nominerade Anders Tullander till ledamot i 
riksvalberedningen. 
 
Stämman valde Lena Nilsson till ordförande för riksvalberedningen 
och till ledamöter valdes Björn Abelsson, Christopher Johansson, 
Sandra Johansson och Liv Oscarsson. 
 

Val av 
riksvalberedning 

§ 88 Ärenden för överläggning 
 
Riksstyrelsen föreslog riksstämman  
att göra ett uttalande till stöd för ett fortsatt starkt strandskydd och mot 
förslagen i den statliga utredningen “Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd”. (bilaga 14) 
 
Stämman beslutade 
att anta uttalandet 
 

Ärenden för 
överläggning 

§ 89 Stämmans avslutande 
 
2021 års digitala riksstämma stängdes 2021-06-02, kl 17.31 
 

Avslut 

 
 

Signeras digitalt 

 

Anders Hultman 
stämmoordförande 

Alexandra Hjortswang 
vice Stämmoordförande 

Maarit Gustavsson 
sekreterare 
 

Marie Nordmark 
justerare 

Jan Holmbäck 
justerare 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Röstlängd 
Bilaga 2 – Arbets- och beslutsordning 
Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse 2018 
Bilaga 4 – Verksamhetsberättelse 2019 
Bilaga 5 – Verksamhetsberättelse 2020 
Bilaga 6 – Revisorernas berättelse 2018 
Bilaga 7 - Revisorernas berättelse 2019 
Bilaga 8 - Revisorernas berättelse 2020 
Bilaga 9 – Årsredovisning 2018 
Bilaga 10 – Årsredovisning 2019 
Bilaga 11 – Årsredovisning 2020 
Bilaga 12 – Riksstyrelsens arvoden 
Bilaga 13 – stadgetext till motion 68, § 79 
Bilaga 14 - Riksstämmans uttalande till stöd för ett fortsatt starkt strandskydd och mot 
förslagen i den statliga utredningen “Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd” 
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Deltagare

  NATURSKYDDSFÖRENINGEN 8020024280 Sverige

Påverkare

Receptionen Naturskyddsföreningen

reception@naturskyddsforeningen.se
Leveranskanal: E-post

Påverkare

Kristina Blixt

kristina.blixt@naturskyddsforeningen.se
Leveranskanal: E-post

 ANDERS HULTMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS HULTMAN

Anders Hultman

anders@betahaus.net

2021-08-16 12:16:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ALEXANDRA HJORTSWANG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ALEXANDRA HJORTSWANG

Alexandra Hjortswang

alexandra.hjortswang@gmail.com

2021-08-22 17:13:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MARIE NORDMARK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIE NORDMARK

Marie Nordmark

mipnordmark@gmail.com

2021-08-18 13:20:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 JAN HOLMBÄCK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN B M HOLMBÄCK

Jan Holmbäck

jan.holmback@sumit.se

2021-08-21 22:31:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 MAARIT GUSTAVSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Maarit Helena Gustavsson

Maarit Gustavsson

maarit.gustavsson@gmail.com

2021-08-16 13:29:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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SDO for Anders Hultman (4690414):
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SDO for Alexandra Hjortswang (4690426):
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SDO for Marie Nordmark (4690435):
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SDO for Jan HolmbÃ¤ck (4690445):
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SDO for Maarit Gustavsson (4690456):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-08-1612:13:09
                    Receptionen Naturskyddsföreningen på Naturskyddsföreningen skapade avtalet och bjöd in Kristina Blixt på Naturskyddsföreningen som en påverkare, Anders Hultman, Alexandra Hjortswang, Marie Nordmark, Jan Holmbäck, Maarit Gustavsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1612:15:11
                    Anders Hultman öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1612:16:16
                    Anders Hultman signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1613:29:15
                    Maarit Gustavsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1613:29:45
                    Maarit Gustavsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1809:23:28
                    Kristina Blixt på Naturskyddsföreningen öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1813:18:19
                    Marie Nordmark öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-1813:20:06
                    Marie Nordmark signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2121:14:52
                    Jan Holmbäck öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2122:31:26
                    Jan Holmbäck signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2217:11:30
                    Alexandra Hjortswang öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2217:13:15
                    Alexandra Hjortswang signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-08-2217:13:15
                    Alla undertecknare i Naturskyddsföreningen, Anders Hultman, Alexandra Hjortswang, Marie Nordmark, Jan Holmbäck och Maarit Gustavsson har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2102998/4cff6fdb8748e37c078840deb8f4ab88048adaa3/?asset=verification.pdf

