
Årskalender för krets i 
Naturskyddsföreningen 
 

§ 50 Verksamhet 
Krets ska lokalt verka för 
Naturskyddsföreningens 
ändamål. Krets handhar sina 
egna angelägenheter, antar 
egna stadgar och svarar för 
sina ekonomiska åtaganden. 
Den kan inte utan 
godkännande av 
riksföreningens styrelse 
uppta särskilda 
medlemsavgifter av sina 
medlemmar. Krets har rätt att 
uppta annan avgift än 
medlemsavgift, t ex 
prenumeration på 
kretstidskrift. 

Länk till Naturskyddsföreningen stadgar: https://www.naturskyddsforeningen.se/
sites/default/files/dokument-media/naturskyddsforeningens-stadgar-rev2012.pdf 

Grönmarkerade punkter är planerade aktiviteter för alla kretsar i landet. 
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Januari 
• senast 31 januari: Motioner till riksstämman och länsstämman 
• senast 31 januari: Motion till kretsens årsmöte: Inför kretsens årsmöte gäller 

motionsrätt enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. 
Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen före den tidpunkt styrelsen beslutar. 

• senast 31 januari: Kretsstyrelsen, kassören, skall föra räkenskaper som, 
vederbörligen avslutade för verksamhetsåret=bokslut, tillsammans med 
verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna för granskning. § 63-64 

• senast 31 januari: Förslag ska vara riksföreningens valberedningen tillhanda. 
Valberedningens förslag ska senast 45 dagar före riksstämman avsändas till 
samtliga kretsar och länsförbund.  

Februari 
• Planering inför årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Dag 

och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på 
sätt styrelsen finner lämpligt.  

Styrelsens uppgifter … en liten checklista: 
- Bestäm datum och lokal för årsmöte. 
- Boka lokal. 
- Skicka ut en kallelse om årsmötet per e-post eller post från medlemsregistret, 

samt publicera på hemsidan (datum, klockslag och plats, samt sista dagen att 
skicka in motioner) 

- Kontakta medverkande för ev sidoaktiviteter  
- Förbered fika till mötet 
- Kontakta och boka in tiden med mötesfunktionärer – ordförande och sekreterare 

• Valberedningen: informera medlemmarna om sista dag för nominering av 
ledamöter till styrelse och revisor 

Här finns en pdf med fler checklistor, och information om hur ett årsmöte går till: 
https://vastmanland.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/
154/2017/01/Checklistor-Årsmöte.pdf  

• Ansökan om projektpengar för projekt som ska påbörjas under andra halvåret 2018 
bör planeras, skickas in i april. 

• 22 februari 2018 Sista datum för anmälan till upptakten inför Miljövänliga veckan 
på Re-tuna. 
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Mars 
• Årsmöte. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Varje fysisk person 

som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen 
närvarande medlem. 

• Konstituerande möte=start för den nyvalda styrelsen. 
• Anmälan för ombud till riksstämman vartannat år: Varje krets har rätt att sända 

ombud till riksstämma i förhållande till föregående års medlemsantal enligt 
följande: 
 upp till 1000 medlemmar = 1 ombud  
 1001–3000 medlemmar = 2 ombud 
3001 eller fler medlemmar = 3 ombud  
Kretsombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller suppleanter i 
kretsstyrelse och ska utses av respektive styrelse. Krets kan överlåta sin 
representationsrätt till eget länsförbund. 

• 17-18 mars Kampanjupptakt inför Miljövänliga veckan i Eskilstuna, Re-tuna. 

April 
• Anmälan och deltagande i länsstämman. Besluta om ombud att skicka till 

stämman. Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till 
föregående års medlemsantal enligt följande: 
upp till 1000 medlemmar = 4 ombud  
1001–2000 medlemmar = 5 ombud 
2001 eller fler medlemmar = 6 ombud 
Ordinarie länsstämma hålls före 15 maj. Dag och plats för stämma ska meddelas 
kretsar senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt. 

• 3 april Projektbidrag: För projekt som ska påbörjas under andra halvåret 2018 är 
sista ansökningsdatum 3 april 2018. 

• 14 april Klädbytardagen 2018 
• Anmälan till Uppsala Naturfest 15/6 
• 30 april: sista dagen att skicka in årsmöteshandlingar. Verksamhets- och 

revisionsberättelserna samt årsmötes-protokoll skall före april månads utgång 
sändas till riksföreningens kansli.) När handlingarna har kommit in kan 
rikskansliet betala ut respektive krets återbäring.  § 63 respektive § 45 

Maj 
• Vårbruk! 

Juni 

• Uppsala Naturfest 15/6 En stor familjefest i Uppsala slottspark om natur och 
miljöengagemang. Naturskyddsföreningens ideella krafter visar upp sin 
omfattande verksamhet i Uppsala slottspark. Roliga aktiviteter, föredrag, greppa en 
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guide-experter och entusiaster svarar på frågor,  politikerutfrågning, musik, lek och 
allvar i en härlig blandning.  

• 15-17 juni Riksstämma vartannat år/ 2018 i Uppsala. Ordinarie stämma hålls 
vartannat år före juni månads utgång, dock tidigast den 20 maj. Dag och plats för 
stämma ska senast 90 dagar i förväg meddelas kretsar och länsförbund på sätt 
styrelsen finner lämpligt. 

• 4-10 juni: Naturvänliga veckan Välj och vraka mellan många härliga naturvårdande 
aktiviteter, bjud in medlemmar och allmänhet, grannar eller en lokal klubb. Du 
hittar tipsen här >> 

• 5-6 juni Naturnatten 
• Rikskonferens vartannat år. 

Juli 
• Sommarvila! 

Augusti 
• 1 augusti Ängens dag 
• Söka projektpengar från Riks? För projekt som ska påbörjas under första halvåret 

2019. Planera ansökan i oktober. 

September 
• Svamptider! 

Oktober 

• Miljövänliga veckan 40: Miljövänliga Veckan kommer 2018 att ha temat ”Ta vara på 
det du har”. Vi vill inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se 
värdet i våra saker och få dem att leva ett varv till. 

• Sista ansökningsdag för projektmedel från Riks. För projekt som ska påbörjas 
under första halvåret 2019. 

November 
• Dags för valberedningarna att delta på minst ett styrelsemöte, och starta sin 

planering av arbetet inför årsmötet. 

December 
• Vinterskoj!
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