
Detta dokument är resultatet av det uppdrag som länsstämman gav styrelsen att 
genomlysa och lägga förslag till länsstämman 2020 angående hur 
framtida ”styrelse och valberedning ska vara sammansatt och utses”. 
 
Förslaget diskuterades vid styrelsemötet 2020-02-13, och med tillägget att 
ordföranden har utslagsröst (infört nedan), beslutades att förslaget blir 
styrelsens proposition till länsstämman 2020-10-04, för diskussion och 
eventuellt beslut. 
 
 
 
 
2020.02.24 
 
Naturskyddsföreningen Kalmar län 
Utredning av hur styrelsen och valberedningen ska vara 
sammansatt och utses  
 
Vid årsstämman 2019.04.28 fick styrelsen i uppdrag att till nästa årsstämma presentera ett 
förslag till hur styrelsen ska vara sammansatt. Vid styrelsemötet 2019.06.10 utsågs en grupp 
som fick i uppdrag att utreda frågan. Gruppen består av Staffan Arvegård, sammankallande, 
Catharina Lihnell och Patrik Waernbaum. 
Gruppen har träffats och har lagt fram ett första förslag som styrelsen behandlade 
2019.11.26. 
 
Härvid framkom att man frångår det nuvarande systemet med två platser (ordinarie och 
ersättare) finns för varje krets. Istället föreslås att en styrelse, med fem eller sju ledamöter, 
tas fram på ”det sedvanliga sättet”, med en aktivt arbetande (rekryterande) tre-persons 
valberedning som föreslår ordförande, kassör och sekreterare, två revisorer och två ersättare, 
samt en del andra punkter. Viss diskussion uppkom hur valberedningen tas fram, en 
uppenbar svårighet. Ett slutligt förslag från utredningsgruppen avses presenteras vid nästa 
styrelsemöte. 

 
Utredningsgruppens bakgrundsbeskrivning 
 
Gruppen anser att nuvarande system med att kretsarna ska nominera en styrelseledamot och 
en ersättare inte fungerar bra. Valberedningen är inte inblandad i hur kretsarna arbetar med 
att nominera sina styrelseledamöter. Vissa kretsar visar inget intresse och nominerar inga 
ledamöter. Den gamla tanken att alla kretsar ska ha representation i styrelsen har därmed 
slutat fungera. 
 
Naturskyddsföreningen Kalmar län är en egen juridisk enhet och arbetar främst med 
regionala frågor inom Kalmar län, gemensam utbildningsverksamhet, samt visst stöd till 
kretsar och samordning mellan länets kretsar. Tanken med total kretsrepresentation i 
länsförbundets styrelse har aldrig varit att kretsarnas styrelseledamöter enbart ska bevaka 
sina kretsars intressen. De ska vara intresserade av och vara aktiva i de frågor som 
länsförbundet arbetar med. Självklart kan kretsarnas intressen föras fram i olika frågor och 
hålla övriga informerade om kretsarnas verksamhet. Den erfarenhet vi fått under de senaste 
åren är att vissa ledamöter i länsförbundets styrelse inte visar ett tydligt intresse för sin roll. 



Att man inte svarar på e-post eller att man inte anmäler om man kommer eller inte kommer 
på styrelsemötena, kan väl knappast tolkas på annat sätt. 
 
Utredningsgruppens förslag 
 

• Styrelsen består av fem eller sju ordinarie ledamöter plus en ordförande, samt två 
ersättare, första och andra ersättare. 

• Vid omröstning som resulterat i lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
• Valberedningen tar fram förslag till styrelseledamöter inklusive ordförande, kassör 

och sekreterare. 
• Valberedningen tar fram förslag till två revisorer samt två revisorsersättare. 
• Valberedningen tar fram förslag till ordförande och sekreterare till länsstämman. 
• Valberedningen ska i sitt förslag eftersträva en rimlig geografisk spridning och en 

rimlig köns- och åldersfördelning. 
• Valberedningen utses av länsstämman. 
• Valberedningen utgörs av tre ledamöter, varav en sammankallande. 
• Förslag till ledamöter i valberedningen efterfrågas hos kretsarna. 
• Valberedningen har tystnadsplikt i sitt arbete. 
• Valberedningen försäkrar i sitt arbete att de nominerade kandidaterna är beredda att 

leva upp till uppdragets omfattning. Uppdraget bör skriftligen beskrivas. 
• Kretsar och enskilda medlemmar kan lämna förslag till valberedningen om de förslag 

som valberedningen ska ta fram. 
• Eftersom man frångår den totala kretsrepresentationen bör styrelsen i vissa viktiga 

frågor överväga krets- eller medlemsremisser samt bjuda in kretsar och medlemmar 
till regelbundna träffar. 
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