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Arvoderade uppdrag 
Naturskyddsföreningens riksförbund, länsförbund och kretsar har egna stadgar. De är alltså 
egna juridiska enheter och kan besluta om vilken verksamhet som ska bedrivas och hur 
ekonomin ska organiseras. Riksförbundet har anställd personal, som i huvudsak är placerad i 
Stockholm. 
 
För att göra det möjligt att sprida resurser inom landet inrättades 2004 regionala kanslier som 
tilldelades ekonomiska resurser för att kunna anställa avlönade personer. Tanken var att i 
huvudsak stötta länsförbunden för att avlasta de förtroendevalda som arbetar ideellt. För vår 
del skapades ett regionalt kansli som omfattade Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, 
Östergötlands län samt Gotland. Regionkontoret placerades 2005 fysiskt i Växjö med en 
anställd som hade en 70% tjänst. Region sydost har upphört då det inte fungerade särskilt väl 
med 5 länsförbund och 43 kretsar. En dialog har förts med riksförbundet om att den ekonomi 
som fördelades till regionkansliet ska fördelas på de länsförbund som ingick. På sikt kan det 
regionala kansliet återupprättas om bättre resurser tillförs, och att vi ser ett ökat behov av ett 
kansli. Just nu har länsförbundet i Kalmar län tilldelats 340 000 kr för 2021, vilket innebär att 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län skulle kunna arvodera vissa uppdrag som gäller vårt 
länsförbund. 
 
Vid det strategiska möte som genomfördes på Staby gårdshotell den 19 februari 2022 
diskuterades länsförbundets verksamhet och hur den nya styrelsen ska klara sitt uppdrag. Visst 
är Naturskyddsföreningen en ideell förening där de aktiva och förtroendevalda lägger mycket 
ideell tid för att värna natur och miljö. Så ska det naturligtvis vara även i framtiden, men vissa 
uppdrag kräver mer än andra. Därför är det fullt rimligt att vissa uppdrag kan arvoderas. 
Ordförande, sekreterare och kassör är uppdrag som normalt kräver både tid och kompetens. 
Men det finns fler uppdrag som kan vara aktuella att arvodera. Det är också viktigt att 
styrelseledamöter är aktiva och förbereder sig väl inför de diskussioner och beslut som ska 
leda verksamheten framåt. Arvoderad verksamhet innebär dessutom att ansvaret blir tydligare. 
 
Strategimötet den 19 februari diskuterade inte så mycket hur länsförbundets verksamhet ska 
organiseras. Det viktigaste var att komma fram till vad länsförbundet ska arbeta med och hur 
samverkan med kretsarna ska fungera. Hur länsförbundet ska organisera sig blir nästa steg, 
där arvodering av vissa uppdrag bör/kan ingå. 
 
Länsförbundets styrelse föreslår att länsstämman beslutar 
att uppdra åt den nya styrelsen att presentera ett förslag till arvodering av vissa uppdrag som 
gynnar länsförbundets verksamhet, samt 
att remittera förslaget till kretsarna i Kalmar län för eventuella synpunkter innan beslut fattas. 
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