
Nybildning av krets     

Bakgrund  

Enligt stadgarna för Svenska Naturskyddsföreningen § 47, ” [stödjer] 
Naturskyddsföreningen […] att medlemmar bildar lokala kretsar med kommunerna 
som bas för kretsindelning och hithörande verksamhetsområden.”  

Naturskyddsföreningen är i dagsläget inte representerad genom lokala kretsar i alla 
Sveriges kommuner. Avsaknande av kretsar i vissa kommuner har tidigare ibland lett 
till att Naturskyddsföreningen hade kretslösa medlemmar. Efter en motion och ett 
riksstämmobeslut 2012 om ”kretstillhörighet för alla” har rikskansliet överfört 
kretslösa medlemmar (som är inrikes bosatta) till grannkretsar.  

Även innan ovannämnda stämmobeslut togs har det funnits kretsindelningar som 
avvikit från rekommendationen i stadgarnas § 47. Det finns/har funnits kretsar som 
har fler än en kommun som upptagningsområde och det finns/har funnits kretsar 
som delar en kommun som upptagningsområde med en annan krets.    

Enligt stadgarnas § 50 ” [bildas] en krets […] genom beslut vid konstituerande 
möte. Det konstituerande mötet antar stadgar, utser styrelse, revisorer och 
revisorssuppleanter för tiden fram till första ordinarie kretsstämma. För att äga 
giltighet ska beslut om bildande av krets, inklusive förslag till stadgar, godkännas 
av riksstyrelsen”. 

Genomförandet 

Om några medlemmar, som är bosatta i en kommun där Naturskyddsföreningen inte 
är representerad genom en krets med denna kommun som bas, vill bilda en egen 
krets, behöver Naturskyddsföreningens medlemmar, som är bosatta i denna 
kommun, kallas till ett konstituerande möte. Med hänsyn till gällande 
dataskyddsförordning ska en sådan kallelse verkställas genom länsförbundet 
(respektive genom det aktuella regionala kansli) som medlemmarna tillhör (eller 
undantagsvis genom riksföreningen).       

När länsförbundet (respektive det aktuella regionala kansliet) får frågan om 
nybildning av en krets bör berörda andra kretsar informeras om den tilltänkta 
nybildningen. Det är bl. a. viktig för att säkerställa att gränsdragningen mellan 
kretsarnas upptagningsområde tar hänsyn till speciella lokala förhållanden till vilka 
dragningen av kommungränserna inte alltid tar hänsyn till. Vid kallelsen bör 
kallelse-tiden som anges i Naturskyddsföreningens normalstadgar beaktas.  

Vid ett konstituerande möte bör förekomma 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 



5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 
protokollet 

6. Fastställande av dagordning  
7. Diskussion av frågan om en ny krets ska bildas, kretsens eventuella 

kommande verksamhet, och vilket namn kretsen ska ha  
8. Beslut om nybildning av kretsen 
9. Om mötet beslutade nybildning av kretsen: diskussion om stadgarna för 

kretsen  
10.Beslut om stadgarna  
11.Diskussion om styrelsen för kretsen  
12.Beslut om antalet kretsstyrelseledamöter  
13.Val av kretsstyrelse 
14.Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
15.Val av valberedning 
16.Mötets avslutande  

Efter att det konstituerande mötet har beslutat om nybildning av kretsen ska 
följande handlingar skickas till Naturskyddsföreningens rikskansli för godkännande 
av Naturskyddsföreningens riksstyrelse:  

• kretsens stadgar  
• en kopia av röstlängden  
• en kopia av det justerade protokollet fört vid det konstituerande mötet  

När riksstyrelsen har godkänt beslutet om bildandet av kretsen och kretsens 
stadgar kan kretsen betraktas som bildad och därmed har den samma skyldigheter 
och rättigheter som andra kretsar i Svenska Naturskyddsföreningen.   
    


