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Stadgeändringar :
I år har riksstyrelsen gjort en ordentlig översyn av stadgarna och
lagt förslag på en del ändringar. Dessa ändringar rör bland annat
start av klubb, begreppet medlemskap samt val av redaktion och
kommittéer på riksårsmötet. Dessutom finns förslag om att skriva
in Fältbiologernas vision i stadgarna, ändringar för revisionen,
revisorer och valberedningen samt en ändring av formuleringen
om tidskrift. Utöver det föreslår även riksstyrelsen att det görs
mindre ändringar som i sig inte beslutas av riksårsmötet, utan
görs i samband med övriga ändringar.
Lättare att starta klubb
Riksstyrelsen vill att det ska vara så lätt som möjligt att starta
klubb och vill minska minsta antalet medlemmar i en klubb, från
fem till tre personer. Redan idag går det att starta nätverk med
bara tre personer som medlemmar. Det rör § 4 mom. 4. Dessutom föreslås att det ska gå att starta en mindre klubb kring ett
särskilt intresse, inte bara för ett geografiskt område som en hel
ort, eller för en hel skola. Det kan röra sig om en fråga som är
aktuell under en viss tid, eller en verksamhet som är kopplad till
en specifik plats, till exempel att ha en odlingslott för biologisk
mångfald. Tanken är att tröskeln för att starta en klubb då ska bli
mindre, eftersom det inte känns lika stort. Efter att riksstyrelsen
har hört sig för verkar det finnas ett intresse i föreningen för den
möjligheten. Ändringen föreslås göras i § 4 mom. 3.
Medlemskap
I Fältbiologerna finns idag två typer av medlemskap: ordinarie
medlemskap och stödmedlemskap. De ordinarie medlemmarna
driver organisationen, är mellan 6 och 25 år, och har rösträtt på
riksårsmötet. Stödmedlemskap är framförallt ett sätt att stötta
Fältbiologerna för den som är för gammal att vara ordinarie
medlem. Det finns dock andra sätt att stötta, till exempel genom
att ge en enskild gåva eller att vara återkommande givare via autogiro. Riksstyrelsen vill satsa på att fler äldre bidrar ekonomiskt
till organisationen.
Begreppet “stödmedlem” har ibland väckt förvirring. Vissa vill bli
stödmedlemmar för att känna sig som en del av föreningen. Andra avstår från stödmedlemskap för att de tänker att de inte vill
bestämma över föreningen, men stödmedlemskap handlar inte
om att bestämma utan om att stötta. Dessutom finns krav från
Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
som Fältbiologerna får ett avgörande bidrag från varje år. Ett
krav säger att minst 60 % av medlemmarna måste vara mellan 6
och 25 år. Som medlem räknas både ordinarie medlemmar och
stödmedlemmar, och det finns en risk att Fältbiologerna blir av
med MUCF-bidraget om vi får “för många” stödmedlemmar, så
att andelen ordinarie medlemmar blir lägre än 60 %.

Riksstyrelsen vill ta bort begreppet “stödmedlem” ur stadgarna
och istället satsa på andra sätt för äldre att stötta organisationen.
Det rör § 3 mom. 3-6, § 8 mom. 2, mom. 4 och § 13 mom. 1.
Val av redaktion och kommittéer på
riksårsmötet
Idag står det i stadgarna att valberedningen lägger fram förslag
på redaktion, utskott och kommittéer till riksårsmötet. Riksstyrelsen vill att vi tittar på om det finns andra alternativ som
skulle göra att det fungerade bättre för grupperna och organisationen än att välja dessa på RÅM. Ett exempel skulle kunna
vara att valberedningen föreslår kommittéer och redaktion
som väljs av riksstyrelsen under året. På så sätt kan till exempel
Ölandskommittén väljas tidigare och få längre tid på sig att
förbereda Fältstation Öland. Men det finns inget färdigt förslag
i dagsläget.
Vi vill alla att det ska fungera så bra som möjligt för Fältbiologernas valberedning, kommittéer och redaktion. Vi vill underlätta och skapa de bästa förutsättningarna för respektive grupp.
Då det inte finns något färdigt system för hur det skulle gå till
vill vi uppdra nästa riksstyrelse att undersöka detta och se om de
hittar ett bra system för hur grupperna ska väljas och fungera.
Nästa riksstyrelse lägger i så fall fram ett konkret förslag till
RÅM 2020. Om de inte hittar något nytt och bra system under
nästa år kan vi fortsätta att välja grupperna på RÅM och behålla
stadgarna som de är genom att inte rösta igenom en stadgeändring på RÅM 2020. Samma sak om nästa riksårsmöte tycker
att det är bättre att grupperna väljs på RÅM än det förslag på
system som kommer upp till förslag.
Beslutet påverkar alltså inte om kommittéerna och redaktionen väljas på RÅM 2020 eller inte, men det skulle göra att vi
snabbare kan införa ett nytt system ifall vi röstar igenom en
stadgeändring en första gång redan i år. Ändringen gäller § 11
mom. 7.
Visionen i stadgarna
RÅM 2018 antog en vision för Fältbiologerna: en värld med naturens bästa i centrum. Visionen ska precis som organisationens
syfte styra verksamheten, och den ligger till grund för Fältbiologerna treåriga Strategi 2021, och för varje års verksamhetsplan.
Syftet står sedan tidigare i stadgarna, men visionen har inte
skrivits in. Eftersom visionen ska vara så ledande i Fältbiologernas arbete anser riksstyrelsen att den också ska stå i stadgarna.
Det ska krävas en stadgeändring av riksårsmötet för att ändra på
den. Visionen föreslås skrivas in som § 1 mom. 1.

Stadgeändringar för revisorer och valberedning
Under 2017 bytte Fältbiologerna verksamhets- och räkenskapsår
till kalenderår. Det betyder att vi lägger budget och verksamhetsplan från 1 januari till 31 december varje år. Till det finns
ett antal datum kopplade, och ett datum som inte ändrades var
det för revisionen. Sedan tidigare ska riksstyrelsen vara klara med
bokslutet till 1 november och sista datum för revisionen är 15
november. Den 15 november var ca 2,5 månader efter avslutat
räkenskapsår innan 2017, men sedan 2018 är det ca 11,5 månader efter avslutat räkenskapsår.
Det gör att det tar lång tid innan medlemmarna kan veta om
riksstyrelsen har skött sig enligt lagar och regler. Riksstyrelsen
vill öka transparensen genom att flytta sista datum för revisionen
till 30 april. Det är då en förutsättning att riksstyrelsens bokslut
är färdigt tidigare, och efter avstämning med revisorerna föreslås
också att datum för när bokslutet ska vara färdigt tas bort helt.
Förslaget rör § 12 mom. 6-7.
Efter avstämning med revisorerna anser riksstyrelsen att Fältbiologerna har fler lekmannarevisorer än vad som behövs: tre
ordinarie plus tre suppleanter. Det kan till exempel jämföras
med Naturskyddsföreningen, som har mer än 100 gånger fler
medlemmar och 100 gånger större ekonomisk omsättning, men
endast två lekmannarevisorer plus två suppleanter. En ensam
lekmannarevisor vore förmodligen tillräckligt för att klara arbetsbelastningen i Fältbiologerna, men det är bra att ha en andra
person att diskutera med. Riksstyrelsen föreslår att Fältbiologerna
väljer två verksamhetsrevisorer plus två suppleanter, och det rör §
12 mom. 1.
Valberedningen har lyft frågan om vad som händer om en
ledamot i valberedning inte fullföljer sitt uppdrag, utan slutar i
förtid. Många andra organisationer har suppleanter till valberedningen och riksstyrelsen anser att det vore bra även för Fältbiologerna. Ändringar föreslås i § 8 mom. 10 och § 11 mom. 2, mom.
4.

Formulering om tidskrift
RÅM 2018 beslutade att stadgarna inte ska reglera om Fältbiologerna ska ge ut en tidskrift eller inte. Frågan lyfts i en separat
proposition, och bifalls den en andra gång av RÅM 2019 gäller
stadgeändringen direkt. Det rör § 2 mom. 7.
Redaktionella ändringar
I propositionen har redaktionella ändringar markerats. De
behöver inte beslutas om av riksårsmötet, men har markerats för
tydlighetens skull. En ändring som riksstyrelsen vill att riksårsmötet beslutar om är att ändra “styrelse” till “riksstyrelse” på alla
ställen där det är aktuellt, för att undvika att begreppet blandas
ihop med styrelser för klubbar och distrikt.
Hur stadgarna ändras
Alla ändringar i stadgarna måste röstas igenom på två riksårsmöten efter varandra för att gälla. Stadgeändringarna som röstas
igenom i år börjar alltså inte att gälla direkt utan läggs åter
som förslag till riksårsmötet 2020 för att röstas igenom då. På
riksårsmötet diskuteras bara de moment där riksstyrelsen eller en
medlem har lagt ändringsförslag i förväg, genom en proposition
eller motion. Det går inte att på plats under riksårsmötet ta upp
förslag på ändringar i helt nya områden.
I den vänstra kolumnen finns Fältbiologernas stadgar som de ser
ut idag. Den text som riksstyrelsen vill ändra eller ta bort är röd.
Om riksstyrelsen vill lägga till något ser det ut såhär: [...]. I den
högra kolumnen finns Fältbiologernas stadgar såsom de skulle se
ut om riksstyrelsens förslag gick igenom. Text som riksstyrelsen
vill ändra eller lägga till är röd. Text som riksstyrelsen vill ta bort
är röd och överstruken.
De stadgar du ser här är de stadgar som vi vill förändra. För
att se dagens stadgar i sin helhet, se bilaga.

RIKSSTYRELSEN YRKAR
att

revidera Fältbiologernas stadgar.

att
uppdra nästa års riksstyrelse att utreda
om redaktion, utskott och kommittéer ska fortsätta väljas på riksårsmötet.

FÄLTBIOLOGERNAS STADGAR
- SOM DE SER UT IDAG

FÄLTBIOLOGERNAS STADGAR
- ÄNDRINGSFÖRSLAG

Genomröstade en första gång vid riksårsmötet i Malmö 2014,
och antagna efter en andra genomröstning vid riksårsmötet i
Jönköping 2015. Reviderade vid riksårsmötet i Bräcke 2016,
samt vid extra riksårsmöte i Göteborg augusti 2017.

Genomröstade en första gång vid riksårsmötet i Malmö 2014,
och antagna efter en andra genomröstning vid riksårsmötet i
Jönköping 2015. Reviderade vid riksårsmötet i Bräcke 2016,
samt vid extra riksårsmöte i Göteborg augusti 2017.

§ 6 NÄTVERK

§ 6 NÄTVERK

mom. 3

mom. 3

För att ett nätverk ska vara ansluten till
Fältbiologerna krävs det att nätverkets
stadgar:
- är i riktning med §1 Syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.
- definierar att nätverkets tillgångar,
vid upplösning, tillfaller riksföreningen.
- fastställer en demokratisk struktur.

För att ett nätverk ska vara ansluten till
Fältbiologerna krävs det att nätverkets
stadgar:
- är i riktning med §1 SVision och syfte
och §2 Organisation i Fältbiologernas
stadgar.
- definierar att nätverkets tillgångar,
vid upplösning, tillfaller riksföreningen.
- fastställer en demokratisk struktur.

§ 1 [...] SYFTE

§ 1 VISION OCH SYFTE

[...]

mom. 1
Fältbiologernas vision är en värld med
naturens bästa i centrum.

§ 7 OMRÖSTNING

§ 7 OMRÖSTNING

§ 2 ORGANISATION

§ 2 ORGANISATION

mom. 3

mom. 3

mom. 7

mom. 7

Föreningen ger ut en tidskrift för sina
medlemmar.

Föreningen ger ut en tidskrift för sina
medlemmar.

§ 3 MEDLEMMAR

§ 3 MEDLEMMAR

mom. 3

Ordinarie medlemskap ges till medlemmar
från och med det år de fyller 6 år samt
till och med det år de fyller 25 år.

mom. 3

Stödmedlemskap ges till medlemmar till och
med det år de fyller 5 år samt från och
med det år de fyller 26 år.

mom. 4

mom. 5

Ordinarie medlem har rösträtt under årsmötet.

mom. 54

mom. 6

Stödmedlem har ej rösträtt under årsmötet.

mom. 4

mom. 6

§ 8 RIKSÅRSMÖTE

Ordinarie mMedlemskap ges till medlemmar
från och med det år de fyller 6 år samt
till och med det år de fyller 25 år.

mom. 1

mom. 1

Stödmedlemskap ges till medlemmar till och
med det år de fyller 5 år samt från och
med det år de fyller 26 år.

Föreningen håller riksårsmöte under januari
på tid och plats som bestäms av [...]styrelsen.

Föreningen håller riksårsmöte under januari
på tid och plats som bestäms av riksstyrelsen.

mom. 2

Ordinarie medlem har närvaro-, yttrandeoch rösträtt på riksårsmötet.

mom. 2

Ordinarie mMedlem har närvaro-, yttrandeoch rösträtt på riksårsmötet.

mom. 4

Ordinarie medlem har rätt att motionera
till riksårsmötet.

mom. 4

Ordinarie mMedlem har rätt att motionera
till riksårsmötet.

mom. 6

Motioner till riksårsmötet ska vara [...]
styrelsen tillhanda senast 1 november.

mom. 6

Motioner till riksårsmötet ska vara riksstyrelsen tillhanda senast 1 november.

Ordinarie mMedlem har rösträtt under årsmötet.
Stödmedlem har ej rösträtt under årsmötet.

§ 4 KLUBBAR

mom. 3

En klubb kan vara antingen en geografisk
klubb eller skolklubb. [...]

mom. 3

En klubb består av minst fem medlemmar.

mom. 4

mom. 5

För att en klubb ska vara ansluten till
Fältbiologerna krävs det att klubbens
stadgar:
- är i riktning med §1 Syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.
- definierar att klubbens tillgångar,
vid upplösning, tillfaller antingen
riksföreningen eller det distrikt klubben är ansluten till.
- tydligt fastställer en demokratisk
struktur.

mom. 5

En klubb kan vara antingen en geografisk
klubb eller skolklubb. avgränsas utifrån
ett geografiskt område, en skola eller ett
intresseområde.

mom. 10 Under riksårsmötet ska åtminstone följande

mom. 10 Under riksårsmötet ska åtminstone följande

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE

mom. 1

mom. 1

punkter behandlas:
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesfunktionärer
c. Godkännande av dagordning
d. Fråga om mötet behörligen utlysts
e. Fastställande av röstlängd
f. Genomgång av mötesordning
g. Verksamhetsberättelse
h. Ekonomisk berättelse och bokslut
i. Revisionsberättelse
j. Fråga om ansvarsfrihet
k. Behandling av propositioner
l. Behandling av motioner
m. Fastställande av verksamhetsplan
n. Fastställande av budget
o. Val av ordförande
p. Val av övriga [...]styrelseledamöter
q. Val av valberedning [...]
r. Val av revisorer och revisorssuppleanter
s. Övriga personval
t. Övriga frågor
u. Mötets avslutande

En klubb består av minst femtre medlemmar.
För att en klubb ska vara ansluten till
Fältbiologerna krävs det att klubbens
stadgar:
- är i riktning med §1 SVision och syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.
- definierar att klubbens tillgångar,
vid upplösning, tillfaller antingen
riksföreningen eller det distrikt klubben är ansluten till.
- tydligt fastställer en demokratisk
struktur.

§ 5 DISTRIKT

§ 5 DISTRIKT

mom. 4

mom. 4

För att ett distrikt ska vara anslutet
till Fältbiologerna krävs det att distriktets stadgar:
- är i riktning med §1 Syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.
- definierar att distriktets tillgångar, vid upplösning, tillfaller antingen
riksföreningen eller de klubbar som är
anslutna till distriktet.
- tydligt fastställer en demokratisk
struktur.

Protokollsomröstning ska genomföras i sak
fråga på riksstyrelsemöte då minst en ledamot begär det. En protokollsomröstning
innebär att varje ledamots röst redovisas i
protokollet.

§ 8 RIKSÅRSMÖTE

§ 4 KLUBBAR

mom. 4

Protokollsomröstning ska genomföras i sakfråga på [...]styrelsemöte då minst en
ledamot begär det. En protokollsomröstning
innebär att varje ledamots röst redovisas i
protokollet.

För att ett distrikt ska vara anslutet
till Fältbiologerna krävs det att distriktets stadgar:
- är i riktning med §1 SVision och syfte och §2 Organisation i Fältbiologernas stadgar.
- definierar att distriktets tillgångar, vid upplösning, tillfaller antingen
riksföreningen eller de klubbar som är
anslutna till distriktet.
- tydligt fastställer en demokratisk
struktur.

Om [...]styrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst 1⁄3 av klubbarna så
kräver ska extra årsmöte utlysas av [...]
styrelsen eller revisorerna.

punkter behandlas:
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesfunktionärer
c. Godkännande av dagordning
d. Fråga om mötet behörligen utlysts
e. Fastställande av röstlängd
f. Genomgång av mötesordning
g. Verksamhetsberättelse
h. Ekonomisk berättelse och bokslut
i. Revisionsberättelse
j. Fråga om ansvarsfrihet
k. Behandling av propositioner
l. Behandling av motioner
m. Fastställande av verksamhetsplan
n. Fastställande av budget
o. Val av ordförande
p. Val av övriga riksstyrelseledamöter
q. Val av valberedning och suppleantertill valberedning
r. Val av revisorer och revisorssuppleanter
s. Övriga personval
t. Övriga frågor
u. Mötets avslutande

Om riksstyrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst 1⁄3 av klubbarna så
kräver ska extra årsmöte utlysas av riksstyrelsen eller revisorerna.

§ 10 RIKSSTYRELSEN

§ 10 RIKSSTYRELSEN

mom. 3

mom. 3

Styrelseledamöter väljs för ett år och kan
omväljas. Mandatperioden sträcker sig mellan två ordinarie riksårsmöten.

SRiksstyrelseledamöter väljs för ett år och
kan omväljas. Mandatperioden sträcker sig
mellan två ordinarie riksårsmöten.

mom. 12 Oavsett antalet närvarande på [...]styrelse- mom. 12 Oavsett antalet närvarande på riksstyrelsemötena ska riksstyrelsens beslut tas av en
majoritet av samtliga ledamöter.

§ 13 VALBARHET

§ 13 VALBARHET

mom. 1

Endast ordinarie medlemmar är valbara till
förtroendeuppdrag. Revisorerna är undantagna från detta.

mom. 1

Endast ordinarie medlemmar är valbara till
förtroendeuppdrag. Revisorerna är undantagna från detta.

mom. 4

En [...]styrelseledamot kan inte samtidigt
inneha uppdrag som valberedning.

mom. 4

En riksstyrelseledamot kan inte samtidigt
inneha uppdrag som valberedning.

mom. 5

En [...]styrelseledamot kan inte bli vald
till revisor under nästkommande mandatperiod.

mom. 5

En riksstyrelseledamot kan inte bli vald
till revisor under nästkommande mandatperiod.

mötena ska riksstyrelsens beslut tas av en
majoritet av samtliga ledamöter.

mom. 13 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt mom. 13 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt
på [...]styrelsemöten.

på riksstyrelsemöten.

mom. 16 Om en eller flera [...]styrelseledamöter av- mom. 16 Om en eller flera riksstyrelseledamöter av
går kan [...]styrelsen välja att adjungera
en eller flera personer till [...]styrelsen
fram till nästa riksårsmöte. Valberedningen
bereder valet.

mom. 17 Heltidsarvodering av [...]styrelseledamot

eller annan förtroendevald ska alltid föregås av ett riksårsmötesbeslut. Övriga arvoden
beslutas inom [...]styrelsen. Berörd ledamot
äger ej rätt att delta i beslut rörande sin
egen arvodering.

går kan riksstyrelsen välja att adjungera
en eller flera personer till riksstyrelsen
fram till nästa riksårsmöte. Valberedningen
bereder valet.

§ 14 UTESLUTNING

§ 14 UTESLUTNING

mom. 1

Om medlem motverkar föreningens syfte eller på annat sätt skadar föreningen, dess
klubbar, distrikt eller nätverk, äger [...]
styrelsen rätt att utesluta henom ur föreningen.

mom. 1

Om medlem motverkar föreningens syfte eller på annat sätt skadar föreningen, dess
klubbar, distrikt eller nätverk, äger riksstyrelsen rätt att utesluta henom ur föreningen.

mom. 2

Uteslutning kan endast ske på riksnivå och
beslutet fattas av [...]styrelsen med minst
3/4 majoritet.

mom. 2

Uteslutning kan endast ske på riksnivå och
beslutet fattas av riksstyrelsen med minst
3/4 majoritet.

mom. 3

Överklagan lämnas skriftligen till [...]
styrelsen inom en månad från att beslutet
fattades.

mom. 3

Överklagan lämnas skriftligen till riksstyrelsen inom en månad från att beslutet fattades.

mom. 6

Vid både det beslutande [...]styrelsemötet
och vid eventuell årsmötesbehandling av
frågan har medlemmen som riskerar uteslutning närvaro och yttranderätt i frågan.
Medlemmen saknar däremot rösträtt.

mom. 6

Vid både det beslutande riksstyrelsemötet
och vid eventuell årsmötesbehandling av
frågan har medlemmen som riskerar uteslutning närvaro och yttranderätt i frågan.
Medlemmen saknar däremot rösträtt.

mom. 17 Heltidsarvodering av riksstyrelseledamot

eller annan förtroendevald ska alltid föregås av ett riksårsmötesbeslut. Övriga arvoden
beslutas inom riksstyrelsen. Berörd ledamot
äger ej rätt att delta i beslut rörande sin
egen arvodering.

§ 11 VALBEREDNING

§ 11 VALBEREDNING

mom. 2

Valberedningen består av tre till fem ledamöter, helst udda antal. [...]

mom. 2

Valberedningen består av tre till fem ledamöter, helst udda antal., och därutöver en
till två suppleanter.

mom. 4

Valberedningens ledamöter [...] väljs för
ett år och kan omväljas.

mom. 4

Valberedningens ledamöter och suppleanter
väljs för ett år och kan omväljas.

mom. 7

Valberedningen ska ta fram kandidater och
till årsmötet lägga fram förslag om:
- en eller två ordförande
- övriga [...]styrelseledamöter
- revisorer
- valberedning
- redaktion
- utskott och kommittéer

mom. 7

Valberedningen ska ta fram kandidater och
till årsmötet lägga fram förslag om:
- en eller två ordförande
- övriga riksstyrelseledamöter
- revisorer
- valberedning
- redaktion
- utskott och kommittéer

Om valberedningen endast föreslår en ordförande ska valberedningen också lägga fram
förslag om vice ordförande.

Om valberedningen endast föreslår en ordförande ska valberedningen också lägga fram
förslag om vice ordförande.

§ 12 REVISORER

§ 12 REVISORER

mom. 1

På riksårsmötet väljs tre lekmannarevisorer
med personliga suppelanter samt en godkänd
revisor.

mom. 1

På riksårsmötet väljs tretvå lekmannarevisorer med personliga suppelanter samt en
godkänd revisor.

mom. 6

Revisorerna har rätt att få tillgång till
bokslut och verksamhetsberättelse senast 1
november.

mom. 6

Revisorerna har rätt att få tillgång till
bokslut, ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse senast 1 november31 mars.

mom. 7

Revisorerna ska till riksårsmötet lämna en
revisionsberättelse. [...]

mom. 76

Revisorerna ska till riksårsmötet lämna en
revisionsberättelse. senast 30 april färdigställa en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen behandlas sedan av riksårsmötet.

§ 17 UPPLÖSNING

§ 17 UPPLÖSNING

mom. 1

Förslag om föreningens upplösning kan endast framläggas vid ordinarie riksårsmöte
och skall inges skriftligen till [...]styrelsen senast den 1 augusti.

mom. 1

Förslag om föreningens upplösning kan en
dast framläggas vid ordinarie riksårsmöte
och skall inges skriftligen till riksstyrelsen senast den 1 augusti.

mom. 2

För att upplösningsbeslutet ska bli giltigt, måste förslaget vara godkänt av [...]
styrelsen, meddelat Svenska Naturskyddsföreningen samt kunna uppvisa beslut fattat
med minst 3⁄4 majoritet vid två på varandra
följande riksårsmöten med minst tre månaders mellanrum.

mom. 2

För att upplösningsbeslutet ska bli giltigt, måste förslaget vara godkänt av riksstyrelsen, meddelat Svenska Naturskyddsföreningen samt kunna uppvisa beslut fattat
med minst 3⁄4 majoritet vid två på varandra
följande riksårsmöten med minst tre månaders mellanrum.

