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Tidskrift i stadgarna
På förra årets riksårsmöte hade riksstyrelsen lagt en proposition
om att stryka formuleringen ”§ 2 mom. 7 Föreningen ger ut
en tidskrift för sina medlemmar.” ur stadgarna. RÅM 2018
röstade bifall, men eftersom det handlar om en stadgeändring
behöver vi besluta om det vid två på varandra följande
riksårsmöten. Årets riksårsmöte avgör alltså om beslutet blir
giltigt.
Fältbiologen är vår egna tidning som vi är väldigt stolta över,
men som under senaste tiden dessvärre varit svår att få ut
i tryck. Redaktionen utgörs av aktiva medlemmar som på
ideell basis tar sig an ett hästjobb med planering och layout
av tidning. Resultatet med fyndiga och intressanta artiklar är
beundransvärt, men under senaste tiden har redaktionen lidit
av brist på folk. Just nu utgår nummer väldigt sporadiskt om
inte alls. I skrivande stund har ännu inget nummer getts ut
under 2018. Nu ser det ut som ett nummer kommer hinna
ges ut innan året är slut, vilket såklart är superroligt! Det
innebär att vi ej kommer att begå stadgebrott i år. Men om
kravet på medlemstidning kvarstår i stadgarna så kommer
vi i framtiden riskera att begå stadgebrott ifall tidningen av
någon anledning uteblir.
Riksstyrelsen menar att det är fel att i stadgarna bestämma
om det ska finnas en tidning eller ej. Det är bättre att
skriva i verksamhetsplanen att en tidskrift ska ges ut under

verksamhetsåret. Då riskerar föreningen inte att begå
stadgebrott ifall resurserna eller omständigheterna förhindrar
att tidningen ges ut. Därför vill riksstyrelsen att formuleringen
i stadgarna om tidskriften ska strykas.
Riksstyrelsen tog till förra årets riksårsmöte även fram en
proposition om att Fältbiologen skulle läggas ned. Den
möttes av ett stort motstånd från många medlemmar som
tyckte att Fältbiologen är för viktig för föreningen för att
lägga ned och avslogs därför.
Att stryka formuleringen innebär inte att Fältbiologen
upphör för alltid. Om engagemanget och viljan finns under
ett verksamhetsår så finns det inga hinder för tidningens
fortsatta utgivning, och om den istället uteblir ett annat år
så begås inget stadgebrott. Detta är en lämplig lösning då det
har blivit svårare och svårare att hitta medlemmar som vill
skriva i tidningen, och ofta måste redaktionen ta in skribenter
som egentligen inte har något med föreningen att göra. Inget
fel på det i sig, men att den fungerar som det är tänkt kan
man inte säga. Det blir inte så lätt att sitta i en redaktion för
en medlemstidning med så få andra medlemmar som bidrar
med texter. Arbetsbelastningen blir helt enkelt för hög.
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