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Program

Alla medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen hälsas välkomna till årsmöte 2020!

Tid: Lördag den 22 augusti. 

Plats: Stockholm, Skansen OBS! Anmäl i entrén ditt deltagande i Rovdjursföreningens årsmöte, så släpps du in utan  
entréavgift. Lokal: Högloftet

Hitta till Skansen
- Spårvagn linje 7 går från Klarabergsgatan (utanför Åhléns) direkt till Skansen på Djurgården. Från Stockholms Central, gå
snett genom Sankta Klaras kyrkogård till Klarabergsgatans spårvagnshållplats.
- Eller promenera hela vägen, 3,5 km, från Stockholms central, vacker promenadväg utmed vattnet.
- För bil finns flera parkeringar nära Skansen. Avgift. Parkeringsvakter i gula västar kan hjälpa till att hitta parkeringsplats.

Program:

12.00 – 13.00 Registrering och fika.

13.00 – 16.00  Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt dagordning (sidan 3).

Rösträtt
För rösträtt på årsmötet krävs enligt stadgarna att medlemsavgiften för 2020 finns bokförd på föreningens konto senast 7 
augusti. Detta gäller även för medlem som röstar via fullmakt. 

Programmet ersätter det möte som skulle ha hållits den 28 mars, men ställdes in pga restriktioner gällande Corona 
pandemin. 2

2 Program

3 DagorDning

 4-8 Verksamhetsberättelse

9 Förslag till meDlemsaVgiFter  
Förslag till arVoDen och ersättningar 

 10-11 inkomna motioner och styrelsens sVar

12  ProPositioner

 13-15 Föreningens staDgar  

Innehåll
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Dagordning
Svenska Rovdjursföreningens årsmöte 2020

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Fastställande av dagordning.

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

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

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Resultat- och balansräkning.

8. Revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

11. Val av styrelseordförande.

12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden.

13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er).

14. Val av valberedning.

15. Fastställande av arvoden och ersättningar.

16. Av styrelsen väckta frågor.

17. Motioner.

18. Oskar Rune Lindströms stiftelse.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Motioner och propositioner

Fem motioner har inkommit
1. Ökad tillgänglighet till föreningens kommunikationskanaler.
2. Nyhetsbrev till medlemmar och sympatisörer.
3. Devis att länka till föreningens namn.
4. Markera Biologiska Mångfaldens Dag i kommande almanackor.
5. Kampanj för värvning av medlemmar.

Två propositioner från styrelsen har tillställts mötet och gäller stadgeändringar i ändamålsparagrafen samt 
i paragrafen om rösträtt. 

Motioner, styrelsens yttranden och propositioner presenteras utförligt på sid 10-12.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN 2019

STYRELSE & KANSLI

Fram till årsmötet den 23 mars 2019 bestod föreningens styrelse av:

Jan Bergstam Ordförande
Robert Franzén Vice ordförande
Peter W Eriksson Ledamot
Gunnar Gillberg Ledamot
Anna-Karin Lieber Ledamot
Björn Ljunggren Ledamot
Cecilia Knezovic Ledamot
Eva Ångström Ledamot
Johan Örlander Ledamot

Efter årsmötet den 23 mars  2019 bestod föreningens styrelse av:

Jan Bergstam Ordförande
Anna-Karin Lieber Vice ordförande
Cecilia Knezovic Ledamot
Eva Ångström Ledamot
Johan Örlander Ledamot*
Hans Ring Ledamot
Lise-Lotte Norin Ledamot
Mats Bentmar Ledamot*
Anette Lundberg Ledamot*

* Mats Bentmar, Anette Lundberg  och Johan Örlander lämnade styrelsen före mandatperiodens slut.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten samt ett informellt mindre möte.

Under 2019 hade föreningen tre personer anställda:

Gunilla Hecktor Administratör/ekonom, heltid
Christina Färnström Ansvarig för webshopen och vårt lager, deltid
Tatjana Kontio  Redaktör och ansvarig utgivare av Våra Rovdjur, deltid
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ROVDJURSPOLITIKEN, OPINIONSARBETET OCH RÄTTSÄRENDEN

- Arbetet i föreningen 2019 präglades av en upprepning från 2018. Naturvårdsverket gav inte tillbaka länsstyrelsernas rätt att
ta egna beslut om licensjakt på varg vintern 2020. Populationen låg kvar under miniminivån för gynnsam bevarandestatus när
inventeringssäsongen 2018/2019 ställdes samman våren 2019.
Redan i inventeringen vintern 2017/2018 låg vargpopulationen i Sverige en bra bit under gynnsam bevarandestatus. När kända
vargar som dött under inventeringsperioden räknats av låg populationen klart under. Vintern 2017/2018 genomfördes två paral-
lella inventeringar, dels en fysisk där spår inventerades och dels en spillningsinventering för att med DNA få ett jämförelsetal.
Båda undersökningarna gav samma resultat, 300 vargar innan kända döda vargar dragits av.
Det mesta tyder på att nedgången av antalet vargar beror på en omfattande tjuvjakt. Minskningen av antalet familjegrupper har
pågått de senaste fem åren. För fem år sedan fanns 43,5 familjegrupper i den svenska populationen räknat i bruttosiffror. Vintern
2017/2018 hade antalet sjunkit till brutto 30,5, vintern 18/19 låg den kvar på samma nivå och innevarande vinter syns en liten
bruttoökning. Men när kända döda vargar räknats av för en nettosiffra ligger vi kvar på miniminivån 300 vargar. I vinter har det
dött minst 20 kända vargar, dessutom skall de svensk/norska revirens vargar delas upp mellan länderna.
Det flesta vargar som dött i vinter har gjort det i Jämtland. Minst 15 vargar har skyddsjagats i områden med ren. Övriga kända
döda är trafikdödade och skyddsjakt på eget initiativ. En vargtik som var märkt av projektet Grensevilt sparkades till döds av älg
i norra Värmland.

- För övriga stora rovdjur är situationen inte lika allvarlig. Visserligen tog Naturvårdsverket ett unikt beslut om licensjakt på 15
järvar i Jämtland frampå hösten. Men den jakten gick ur tid utan att en enda känd järv blev skjuten. Även höstens jakt på björn
finns anledning att lyfta fram beroende på den stora mängd otillåtna åtlar som upptäcktes. Polisen var förvånad över att det upp-
täckters så många sådana åtlar eftersom de kan leda fram till straffansvar för försök till grovt jaktbrott med allt som det kan medföra. 
300 björnar sköts under hösten. Tillsammans med de 50 som sköts i skyddsjakt på kalvningsfjällen under våren kan konstateras
att björnavskjutning fortsätter att ligga på hög nivå.

- Ett stort och viktigt arbete för föreningen är att hålla reda på vad olika medier skriver om jaktens avarter och också kommentera
detta. Inte minst på våra egna kanaler i föreningens sociala media.

- Lodjursjakten under våren innebar ett trendbrott i och med att Naturvårdsverkets hade ambition att minska antalet lo i Norra
rovdjursförvaltningsområdet och öka på populationen i Södra området. Mellersta området låg kvar på oförändrad nivå. Ambitio-
nen kunde tolkas som att det inte skulle jagas lodjur i Södra området men två av Länsstyrelserna vill annat och det blev jakt på
två lodjur i Jönköpings län och tre i Kalmar län.
Länsstyrelsernas motiv för jakt såg ut så här: ”Den växande lodjursstammen leder till höga kostnader för samhället, minskad ac-
ceptans för arten, ökad oro och psykisk stress”.

- Rovdjursföreningen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Luleå.
I samband med detta skickade föreningen ut ett pressmeddelande till berörda regiontidningar i södra området.

- Föreningen har i flera artiklar och muntlig information under flera år bidragit till att det ”svarta hålet” i Dalarna och delar av
Värmland nu är en vedertagen beskrivning av den faunakriminalitet som pågår mot vår vargpopulation.

- Efter en omotiverad skyddsjakt mot en ensam varg som tagit ett rådjur inne på en villatomt i anslutning till storskogen i norra
Tierp och som fick stor spridning i media blev vi inbjudna att debattera saken i Opinion Live. Föreningens ståndpunkt var att
vargen inte skulle ha skjutits eftersom den då den sköts redan hade gått tillbaka ut i skogen.

- En del av Grensevilt. Rovdjursföreningen är en av flera svenska och norska organisationer som ingår i en referensgrupp till
projektet Grensevilt som berör Värmland, Dalarna och norska Hedmark.
Under året har föreningen deltagit i två heldagsmöten i Torsby, samt i en dag i fält. Projektet pågår ytterligare ett år.
Projektet administreras av Sveriges lantbruksuniversitet och norska Høgskolen i Innlandet. Målet är att minska gränsbarriärer för
skandinavisk viltförvaltning. Finansieringen kommer från den regionala EU-fonden Interreg Sverige-Norge.
Grensevilts mål är bättre gränsöverskridande, inkluderande och konfliktdämpande flerartsförvaltning av älg, varg och järv i inre
Skandinavien.
Grensevilt har medfört att Rovdjursföreningen deltagit i två sammankomster i planerna på ett Rovviltcenter i Morokulien på norska 
gränsen i Charlottenberg. Vi har inbjudits att bidra med det vi kan bidra med. Främst handlar det om information om våra rovdjur, 
inte ekonomiska bidrag.

- Sedan några år har föreningen regelbundna årliga träffar med verksledningen på Naturvårdsverket för att i lugn och ro gå ige-
nom och framföra hur vi ser på utvecklingen för de svenska rovdjurspopulationerna. Mötena hålls i en positiv anda och känslan
är att vi lyssnas på.

- Föreningen träffar också Naturvårdsverket som en av deltagarna i Nationella rovdjursrådet som har regelbundna träffar. Två
sådana möten genomfördes under året i Stockholm.
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- Fyra politikerträffar. Under året fortsatte vi med planerade träffar med riksdagspartierna för att presentera föreningen och 
berätta vad vi står för. Fyra träffar under hösten 2018 avslutades med ytterligare fyra träffar under våren 2019. Det finns all 
anledning att fortsätta detta arbete eftersom det så tydligt framgår att det finns ”vissa” kunskapsluckor bland våra valda politiker vad 
gäller rovdjur och förvaltningen av dem.

- Föreningen satte för något år sedan upp ett antal Facebookgrupper knutna till län med aktiva Regionansvariga. Tyvärr har an-
vändningen av dem på några håll inte blivit som planerat. Tanken är att marknadsföra lokala event och i viss mån också informera om 
lokala händelser om rovdjur och vår verksamhet. Hanteringen av dessa grupper måste för framtiden diskuteras och styras upp. Särskilt 
vad gäller en grupp som i princip kidnappats av dess regionansvariga. Kidnappningen innebär att den inte är tillgänglig för styrelsen 
vars ledamöter blockerats att ta del av innehållet. Trots upprepade uppmaningar att öppna gruppen har detta inte skett.

- Rovdjursföreningen i länens Viltförvaltningsdelegation. Föreningen har representanter i de flesta av landets Viltförvalt-
ningsdelegationer, VFD, som finns i varje län. I VFD finns olika intresseområden representerade som till exempel Jägarintresset, 
Skogsägare, Fritid och Naturvårdsintresset. Rovdjursföreningen finns i det senare. Förutom Rovdjursföreningen ingår Natur-
skyddsföreningen och ofta Birdlife Sverige. Naturvårdsintresset har två ordinarie platser i VFD. Ett tydligt förhållningssätt i våra 
hjärtefrågor ger  genomslag.
När VFD i Värmland under hösten skulle ta fram en förvaltningsplan för de stora rovdjuren i Värmland lyckades Naturvårds-
intresset övertyga VFD att rösta för att länet skulle ha fasta populationer av björn och järv vilket innebar att Värmland nu kan 
stoltsera med att ha alla de fem stora rovdjuren i fasta populationer inom länets gränser.

- Föreningen deltog också i ett möte på Naturvårdsverket på inbjudan av EU-kommissionen. De förestående naturvårdsdirektiven 
från EU skulle diskuteras.
Vi var också i Jönköping hos Jordbruksverket för att redovisa föreningens syn på den omfattande tjuvjakten på främst varg. Mycket 
kom mötet att handla om handeln med skyddade arter, men vi fick ändå tid att prata om vad som händer i Dalarna och Värmland.

- Föreningen har JO-anmält en av handläggarna på Naturvårdsverket för jäv. Det handlar om en person som privat är verksam 
inom ett kvinnligt jaktnätverk tillhörande Jägareförbundet. Personen har också privata intressen i företag som driver jaktturism. På 
Naturvårdsverket är personen ansvarig för översynen av jakttider och handlägger också jaktfrågor.

- Två personer från föreningen besökte i början av sommaren Helsingfors för ett möte med organisationen EAWC som hade 
samlat medlemmar från flera värnarföreningar inom EU. Det är en organisation som värnar bland annat varg. Mötet handlade att 
ta ställning till en skrivning som så småningom ska lämnas till EU-kommissionen. Rovdjursföreningens styrelse har sagt ja till att 
underteckna men först ska en mening i vår policy strykas.

- Utöver de lokala Facebookgrupperna har föreningen en rikstäckande Facebooksida för nyheter och kommentarer. Sidan är helt 
öppen vilket betyder att alla har möjlighet att kommentera föreningens Inlägg. Facebooksidan används både som ett komplement till 
vår hemsida och i en samordnad informationskanal.
Drygt över 100 artiklar har skrivits och publicerats under året.

-  Under november överklagade vi en skyddsjakt på en varg i Åmot i Ockelbo kommun. Förvaltningsträtten gick på vår linje att det 
dels var en genetiskt viktig varg och att om den sköts skulle försätta vargpopulationen i ett läge under gynnsam bevarandestatus.
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KOMMUNIKATION

Miljörörelsearbete består till allra största delen av att sprida information samt opinionsbildning. Det är också kärnan i Rovdjurs-
föreningens verksamhet. Vi strävar alltid efter att vår information ska vara saklig och kunskapsbaserad.

Rovdjursföreningen sprider information till allmänheten bland annat genom vår webbsida, vår Facebook-sida, trycksaker, press-
meddelanden, debattartiklar och annan medverkan i massmedia. Facebook-sidan, som har nära 10 000 följare, ger möjlighet 
att snabbt nå ut med information till ett stort antal människor. Artiklarna har 5 000-15 000 läsare. Webbsidan förmedlar också 
nyheter, men fungerar även som en kunskapsbank där den som vill kan söka fördjupad information.

Rovdjursföreningen förmedlar information till myndigheterna, och bidrar därigenom till att bredda och stärka kunskapsunderlaget 
för den svenska rovdjursförvaltningen, bland annat genom att besvara remisser, genom att medverka i utredningar och hearings, 
och genom vår medverkan i de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna och i Nationella rovdjursrådet.

Tidskriften ”Våra Rovdjur” förmedlar aktuell kunskap om rovdjur och rovdjursfrågor till medlemmarna, tar del i diskussioner och 
debatter som följer i rovdjurens spår och belyser rovdjursämnen ur Rovdjursföreningens perspektiv, så att medlemmarna också kan 
sprida kunskap och föreningens argument vidare till fler. Tidskriften används också direkt i utåtriktad informationsspridning.  Våra 
Rovdjur ges ut med fyra, vanligtvis 32-sidiga, nummer per år. Tidskriftens innehåll baseras till största delen på material framställt 
genom medlemmars frivilliga insatser. Detta material kompletteras till en mycket liten del med material framställt på blygsamt 
arvoderad basis samt med bidrag av kunskapsmaterial, bilder och texter från utomstående medverkande, mestadels ideellt. 

Under 2019 års utgivning har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt lodjuret, både ur ett biologiskt kunskapsperspektiv och med 
granskning av jakten som lodjuren utsätts för samt med utsökta bilder på det vackra djuret som tidskriften haft glädjen att få in.  
Föreningens allt växande fältverksamhet har synts rikligt i rapporteringar i text och bild. Lika välkommet som alltid har också varit 
alla de nya medverkande som bidragit med material till Våra Rovdjur i form av både texter och många fina bilder. 

Redaktionskommittén består förutom redaktören Tatjana Kontio av sex medlemmar: Anders Bjärvall, Björn Ljunggren,  
Carl-Gustaf Rosén, Hans Ring, Lina Ricklund och Lise-Lotte Norin.  Redaktionskommittén har hållit sedvanliga fyra planerings-
möten under året, ett inför varje nummer av tidskriften.

REGIONALA  AKTIVITETER 2019

I samband med årsmötet 2019 arrangerades en konferens för föreningens alla funktionärer. Under mötet diskuterade man bl.a. 
stängslingsarbetet, kommande regionala evenemang, administrativa frågor och övergripande strategier.

Föreningen hade vid årets slut regionansvariga (RA) i 13 regioner. Regionerna Jämtland, Örebro och Västmanland saknade RA. 
Det regionala arbetet sköts helt med ideella krafter, många aktiva lägger ned många arbetstimmar och stor energi för rovdjurens sak. 

 I Västra Götaland har det anordnats Grenseträff med Vore Rovdyr, besök i Svartedalens naturreservat, mässa med bokbord på Tra-
nans dag vid Hornborgasjön, aktivitet i Uddevalla på Biologiska mångfaldens dag, mässa med bokbord på Bondens dag i Backamo. 

I Uppsala har det anordnats utflykter och spårningar bland annat till Florarnas naturreservat och till Färnebofjärdens nationalpark. 
Med anledning av händelserna runt den s.k Tierpsvargen i januari blev RA Per Axell intervjuad i Uppsala Nya Tidning.  

 Stockholm har haft 6 spårningar varav 4 med övernattningar ute i det fria. Samtliga i Sjundareviret. Man har haft en stängslingsdag 
på Herrviks gård och deltagit på Tyrestadagen med ett bokbord. I november hade man en medlemsträff i centrala Stockholm med 
föredrag av Hans Ring, och efterföljande trevligt samkväm på närliggande restaurang.

Gävleborg har anordnat utflykter i Korsåreviret, aktivitet på Vargens dag, järvspårning i Bollnäs, flera spårningsutflykter till Rom-
boreviret i Mårtensbo, utflykt till f.d Rialareviret, samt tidningsutdelning på ett antal orter.  

Östergötland har haft många aktiviteter. Lo - och vargspårning i Rådsla, man har hållit flera föredrag, man har deltagit i Biologiska 
mångfaldens dag, gjort utflykt till Vargavidderna, anordnat vandringar längs Bråviken, i Långbogenreviret, i Malexander, längs 
Skönnarboleden med flera vandringar. Man har lyssnat på orrspel och deltagit i Naturskolan. 
RA Björn Ljunggren har skrivit flera debattartiklar och deltagit i radio och TV, de aktiva i regionen har deltagit med bord på 
Ljungsbro marknad, Medevimässan, Husbyfjöls marknad och Skogens dag i Linköping. Regionen har under året producerat 
en Spårguide på uppdrag av Linköpings Långfärdsskridskoklubb. Denna spårguide kommer att ingå i föreningens sortiment av 
trycksaker.

Föreningen nominerar tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening representanter för 
naturvårdsintresset i länens Viltförvaltningsdelegationer.

Föreningens medlemmar hjälper kostnadsfritt djurägare att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Under året har stängsling utförts 
i Södermanland. Föreningen har fem stängslingsansvariga som tillsammans ansvar för 8 län.     
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MEDLEMMAR 2019
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Medlemsantal

Diagram över svenska rovdjursföreningens medlemsutveckling 1997-2019.

Medlemmar
Antal medlemmar 2019-12-31 var 3 594. Av dessa var 807 familjemedlemmar. Motsvarande siffror för 2018 var 3 710 medlem-
mar varav 586 familjemedlemmar.   

Arbetet med att värva nya medlemmar pågår vid alla föreningens aktiviteter, på mässor, via FaceBook och på webben.

Valpfadder
Den 2019-12-31 var antalet valpfaddrar 423. 2018-12-31 var antalet 427.  

Autogiro
De medlemmar som väljer att betala sin medlemsavgift med autogiro är ca 900.

Påminnelser av avgift för 2019 och ny medlemsavisering för 2020
Utskick av påminnelser om årsavgiften för 2019 gjordes i mitten av mars. 
Årsavisering av medlemsavgifter för 2020, skickades ut i 2019-10-30.

Gåvor
Många av föreningens medlemmar har under året bidragit med generösa gåvor. Stort tack till alla givare! Genom att beställa ett 
gåvobrev för något speciellt tillfälle, eller minnas någon med ett minnesbrev stöder man föreningen. Från Kjell och Elisabeth 
Rosenblads stiftelse för välgörande ändamål har föreningen mottagit 85 000 kronor.  

Kalender för år 2020
En kalender med fina bilder för år 2020 har producerats och sålts under hösten 2019.    
Kalendern är bra marknadsföring av Rovdjursföreningen. Den har varit mycket efterfrågad och uppskattad. Försäljningen har 
gått bra med ca 400 sålda kalendrar, vilket givit ett överskott till föreningen. 

Webshopen
Webshopen säljer mjukisdjur, böcker, kläder med rovdjursmotiv, samt lite annat smått och gott. Förutom försäljning på webben, 
säljs produkterna även av våra regionansvariga på olika evenemang. Sortimentet har under 2020 utökats med nya boktitlar för 
barn och unga: Lätta fakta om björnar, Lätta fakta om vargar. Även ett nytt smycke, vargspår i silver, har tillkommit.  

Wild Republic
Rovdjursföreningen har ett samarbete med företaget Wild Republic (www.wildrepublic.com) som marknadsför och säljer mju-
kisdjur och bl.a. stöder unga kvinnor i Indien samt ett räddningscenter för djur. I Sverige saluförs mjukisdjuren framförallt i 
djurparkers butiker. Fyra djur med vävd SRF-logotyp — varg, lo, björn och järv — har tagits fram. De säljs med en mini-broschyr 
med information om djuret samt om SRF. SRF får licenspengar från Wild Republic för att de får använda föreningens logotyp 
och vi når ut med information om föreningen och om rovdjuren. 
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Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar

FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna är oförändrade under 2021.
Det vill säga:
• 325 kronor per år för medlem boende i Sverige
• 40 kronor per år för familjemedlem
• 425 kronor per år för medlem boende utomlands

FÖRSLAG TILL ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR

Styrelsen föreslår att resa med egen bil ersätts med skattefri milersättning
(f.n. 18:50 kronor per mil) samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst
ersätts upp till 1 500 kronor per dag.
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Inkomna motioner och styrelsens svar på dessa
 

Motion 1 och 2

1. Om ökad tillgänglighet till föreningens kommunikationskanaler

1. Motion om ökad tillgänglighet till föreningens kommunikationskanaler med syfte att skapa effektivare och mindre sårbar 
kommunikation med medlemmar och sympatisörer. 
Fler aktiva i föreningen - regionansvariga och andra funktionärer - ska kunna använda de kanaler för information som föreningen 
har i dag. Tidigare har aktiva medlemmar kunnat uppdatera kalendern på webbsidan. I dag är det endast en person som arbetar 
med kanalerna nedan. Det är alldeles för sårbart, belastar en person på ett orimligt sätt och tar emellanåt alldeles för lång tid. 

Vi föreslår att årsmötet bestämmer att:
· Styrelse, anställda, regionansvariga och andra förtroendevalda får om de vill utbildning i att använda föreningens verktyg för att 
sända ut nyhetsbrev.
· Styrelse och andra förtroendevalda ska kunna publicera på föreningens öppna sida på Facebook, regionansvariga ska kunna lägga 
upp sina evenemang på samma sida.
· Styrelse, anställda, regionansvariga får om de vill utbildning i att kunna uppdatera innehåll i kontaktuppgifter, kalender och 
webbutik på föreningens webbsidor.

Styrelsen svarar: Detta ska skötas av i första hand en (1) person så att det blir enhetligt även i framtiden. En back-up kan eventuellt 
utses. Den som vill ha något publicerat skickar mail till den ansvarige.

2. Om nyhetsbrev till medlemmar och sympatisörer i samband med var utgåva av Våra Rovdjur

Vi föreslår att årsmötet bestämmer att:
· En artikel ur Våra Rovdjur (förslagsvis ledaren) skickas som Nyhetsbrev till alla medlemmar samt alla de över 
30 000 e-postadresser vi har sen vi samlade in namn mot licensjakten åren 2010 och 2011.
Det betyder fyra stora nyhetsbrev per år. I övrigt kan nyhetsbrevet innehålla lite senaste nytt på rovdjursfronten, vad som är på 
gång ute i regionerna etc.

Styrelsen svarar: Självklart ska vi ha minst fyra Nyhetsbrev per år. Innehållet styrs av nyhetsflödet. Ledaren från Våra rovdjur länkas.
De 30 000 insamlade e-postadresserna kan inte användas på grund av GDPR Dataskyddsförordningen. 
Dessutom lär 10 år gamla e-postadresser inte vara fungerande.

· Det ska även vara möjligt att registrera sin e-postadress på vår webbplats och på så vis bli mottagare av nyhetsbrevet.

Styrelsen svarar: Finns redan men kan förfinas med länk till ett färdigt mail.

· Eventuella studsar och de som avber sig utskick från oss städas bort ur vårt register med e-postadresser.

Styrelsen svarar: Självklart ska de tas bort, men först sedan kontroll att de verkligen vill bort.

· Nyhetsbrevet kan göras av en arbetsgrupp, så att inte styrelse eller kansli belastas mer än vad som redan är fallet idag. Innehållet 
stäms av med styrelsen och redaktören för Våra Rovdjur.

Styrelsen svarar: Arbetsgrupp avstyrkes, blir för omständigt och skapar merjobb.

Motioner av:
Eva Brandt
Lotta Hellström
Annette Lundberg
Christina Melander
och
Elisabet Jonsson,
Regionansvarig Stockholm /
Svenska Rovdjursföreningen
..................................
+46 70 438 15 69 (mobil)
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Motion 3, 4 och 5

3. Devis att länkas till namnet på vår förening 

Kan se ut t ex som nedan:
Svenska rovdjursföreningen
För våra rovdjur och biologisk mångfald

Motivation:
En devis tydliggör vårt budskap.
Många har t.ex. frågat mig: ” Är ni för eller emot rovdjuren?

Biologisk mångfald är ett väl inarbetat begrepp med positiv klang.

Devisen visar också kopplingen mellan rovdjur – biologisk mångfald. Det är SRF som är för
rovdjuren, det är rovdjuren som är för ( ”medför” ) biologisk mångfald.

Ordet ”för” har positiv klang. Kursiverad text visar på framåtanda och positiv utveckling.

4. Markera den 22 maj som ” Biologiska mångfaldens dag” i nästkommande
almanackor

5. Kampanj för värvning av medlemmar

Ett förslag: Gåva från föreningen, t.ex. tröja då man värvat tre nya medlemmar. Diskussion med
ytterligare förslag på mötet.

Motion av: 
Grim Ivarsson
Regionansvarig Västra Götaland

Styrelsens svar

Motion 1: Avslås, se delsvar ovan.

Motion 2: Motionen bifalles på vissa punkter. Se delsvar ovan.

Motion 3: Avslås. Vi har flera deviser redan. Vi använder dem efter behov.

Motion 4: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.

Motion 5: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. Nej till tröja. Men en mer lätt administrerad gåva, samma för alla. Bör tas 
ur lagret. Förslag nyckelring, medalj.
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Propositioner

Proposition 1 
Stadgeändring i ändamålsparagrafen med införande av fältverksamheten

Styrelsen föreslår årsmötet 2020 att besluta om tillägg i ändamålsparagrafen med följande ny lydelse (rödmarkerat) i paragraf 2. 
ÄNDAMÅL:

2. ÄNDAMÅL och verksamhet
Föreningen har till ändamål att arbeta för bevarandet av vår svenska rovdjursfauna. Föreningen ska sträva mot en såväl lokal som 
riksomfattande verksamhet. Föreningens uppgift är att främja utforskandet och skyddet av landets rovdjursfauna och deras habitat 
samt att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för rovdjuren, naturen och ett aktivt friluftsliv.  

Nämnda uppgifter ska föreningen förverkliga genom att stimulera till och genomföra studieutflykter och fältstudier för medlemmar 
och intresserad allmänhet, uppmärksamma och lösa problem genom till exempel stängsling, bistå myndigheter, organisationer 
och enskilda personer i frågor som rör våra stora rovdjur samt utge publikationer. 

Föreningen kan bedriva affärsmässig verksamhet som är förenlig med den ideella verksamheten. 

Föreningens uppgift är: 
• att verka för att alla svenska rovdjur, rovfåglar och ugglor får leva i så stort antal att, som ett minimum, långsiktigt livskraftiga 
stammar med en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas i deras naturliga utbredningsområden. 
• att verka för etisk och ansvarsfull förvaltning av de stora rovdjuren, med hänsyn till respektive arts biologi, sociala struktur och 
ekologiska funktioner 
• att informera om de stora rovdjuren och verka för en god samexistens mellan rovdjur och människor

Proposition 2 
Stadgeändring i paragraf 10 om rösträtt

Styrelsen föreslår årsmötet 2020 att besluta om tillägg i ändamålsparagrafen med följande ny lydelse (rödmarkerat) i paragraf 
10. RÖSTRÄTT:

10. RÖSTRÄTT
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. För rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgiften är föreningen tillhanda senast två 
veckor före mötet. Rösträtten ska utövas personligen eller via ombud med fullmakt. Ett ombud får företräda högst en röst utöver 
sin egen. Vid val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) får redan vald, omvald eller nyvald styrelseledamot inte rösta.

Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse är fysisk person som är medlem i Svenska Rovdjursföreningen, dock ej föreningens revisorer, leda-
möter i valberedningen eller anställda inom föreningen. För att vara valbar till riksföreningens styrelse ska man ha varit medlem 
i föreningen i minst ett år.
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Stadgar för Svenska Rovdjursföreningen
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

1. FIRMA OCH FIRMATECKNING
Föreningens namn är Svenska Rovdjursföreningen och dess firma tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande eller av 
den styrelsen utser.

2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att arbeta för bevarandet av vår svenska rovdjursfauna. Föreningen ska sträva mot en såväl 
lokal som riksomfattande verksamhet.
Föreningens uppgift är:

• att verka för att alla svenska rovdjur, rovfåglar och ugglor får leva i så stort antal att, som ett minimum, långsiktigt livs-
kraftiga stammar med en gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas i deras naturliga utbredningsområden.

• att verka för etisk och ansvarsfull förvaltning av de stora rovdjuren, med hänsyn till respektive arts biologi, sociala struktur 
och ekologiska funktioner

• att verka för en god samexistens mellan rovdjur och människor.

3. MEDLEMSKAP
Var och en som vill stödja föreningens ändamål äger rätt att, genom lösande av medlemsavgift ingå i föreningen som med-
lem. Efter förslag från styrelsen fastställs vid årsmöte medlemsavgiften för nästkommande år. 

Styrelsen kan besluta om att utse person som gjort synnerliga insatser till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ej avgift 
till föreningen.

Medlem kan genom anmälan till styrelsen utträda ur föreningen.

Styrelsen kan, genom enhälligt beslut och med omedelbar verkan, ur föreningen utesluta medlem, som uppenbart mot-
arbetat föreningens intressen eller dess ändamål eller som på annan likvärdig grund ej bör tillhöra föreningen. Utesluten 
medlem kan på nästkommande ordinarie årsmöte överklaga uteslutningen.

4. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

5. ORGANISATION 
Föreningens verksamhet sköts av: 
- Årsmötet vilket är föreningens högsta beslutande organ 
- Styrelsen vilken sköter verksamheten mellan årsmötena 
- Regionalt ansvariga vilka arbetar med föreningens verksamhet inom ett geografiskt område

6. STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av, ordföranden inräknad, minst fem och högst nio ordinarie 
ledamöter, vilka utses av ordinarie årsmöte. Ordföranden väljs för en tid av ett år. Ledamöterna väljs så att årligen halva 
antalet utses för en tid av två år.

Om ordföranden, eller så stort antal ledamöter avgår under mandatperioden att det totala antalet kommer att understiga 
fem, skall extra årsmöte utlysas för förrättande av fyllnadsval.

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men 
vid personval sker lottning.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som har att handha löpande ärenden och ärenden som kräver snabbt beslut. 
Av arbetsutskottet vidtagna åtgärder, som är styrelsefrågor, ska fastställas vid nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och äger rätt att utse övriga funktionärer.
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7. STYRELSENS ÅLIGGANDEN
Styrelsen företräder i alla avseenden föreningen, ansvarar för att dess ändamål uppfylls samt verkställer årsmötets beslut. 
Det åligger vidare styrelsen:

• att hålla medlemsförteckning ständigt aktuell
• att föra föreningens räkenskaper
• att bereda ärenden, som skall föreläggas årsmöte samt avge yttranden över inkomna motioner
• att till revisorerna senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämna föreningens verksamhetsberättelse och räkenskaper 
jämte styrelseprotokoll och föregående årsmötesprotokoll för granskning
• att fastställa tid och plats för årsmöte samt utfärda kallelse.

8. REVISION
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska vid ordinarie
årsmöte utses 1-2 revisor(er) och 1-2 revisorssuppleant(er) för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

Revisor(erna) ska avge en berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret. I denna berättelse ska frågan om 
ansvarsfrihet för styrelses ledamöter behandlas.

9. ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte skall hållas under tiden mars - maj året efter verksamhetsåret på tid och plats som styrelsen beslutar. 
Motion från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Extra årsmöte ska utlysas om styrelsen så beslutar eller om revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar fram-
ställer skriftlig begäran härom. I kallelse till extra årsmöte ska lämnas uppgift om ärende som skall behandlas.

Kallelse till årsmöte ska ske i brev eller medlemstidning och utsändas minst två veckor före mötet. Beslut på årsmöte kan 
endast fattas i ärenden som angivits i kallelsen. Kallelsen ska innehålla en sammanställning över motioner till årsmötet 
och styrelsens yttranden över dessa. Fullständiga motioner och yttranden ska finnas att tillgå på föreningens hemsida.

Vid ordinarie årsmöte (och i tillämpliga delar vid extra årsmöte) ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Resultat- och balansräkning.
8. Revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden.
13. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er).
14. Val av valberedning.
15. Fastställande av arvoden och ersättningar.
16. Av styrelsen väckta frågor.
17. Inkomna motioner.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.

10. RÖSTRÄTT
Vid årsmöte äger varje medlem en röst. För rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsavgiften är föreningen tillhanda senast 
två veckor före mötet. Rösträtten ska utövas personligen eller via ombud med fullmakt. Ett ombud får företräda högst en 
röst utöver sin egen. Vid val av revisor(er) och revisorssuppleant(er) får styrelseledamot inte rösta.
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11. BESLUT
Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, med undantag för fråga om stadgeändring och föreningens upplösning, som 
regleras i punkt 13. Vid lika röstetal gäller den mening för vilken mötets ordförande lagt sin röst. Ordföranden har rätt att i 
dylika fall låta lotten avgöra. Vid lika röstetal vid personval skall lottning ske. Vid sluten omröstning ska röstlängd upprättas. 

Personval ska avgöras genom sluten omröstning om någon röstberättigad mötesdeltagare så begär. Annan fråga än personval 
ska avgöras genom sluten omröstning om minst en fjärdedel av de röstberättigade mötesdeltagarna så begär. 

Om det vid val av styrelse, valberedning, revisorer eller revisorssuppleanter finns fler kandidater än det antal som ska 
väljas, genomförs valet på så sätt att varje röstande röstar på högst det antal kandidater som ska väljas. Alla röster räknas 
samman och kandidaterna rangordnas efter hur många röster var och en fått. De som fått flest röster, från rangordningens 
förstaplats till det antal som ska väljas, är därmed valda.

12. VALBEREDNING
Valberedningen väljes av ordinarie årsmöte och ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant, 
vilka väljes för tiden intill nästa årsmöte. Valberedningen ska till ordinarie årsmöte avge förslag till styrelseledamöter, 
revisor(er) och revisorssuppleant(er) samt till eventuella fyllnadsval vid extra årsmöte. Varje medlem kan till valberedningen 
inkomma med förslag till de val som skall förberedas. Vid årsmötet kan föreslås även andra kandidater än de som upptagits 
i valberedningens förslag. Valberedningen ska verka för att geografisk spridning av ledamöterna uppnås.

13. STADGEÄNDRING SAMT FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett 
skall vara ordinarie årsmöte. Det senare mötet får hållas tidigast två månader efter det första. Beslut kräver för sin giltighet 
dessutom att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna är för förslaget.
I kallelse till årsmöte skall redogöras för förslaget till stadgeändring respektive upplösning.

I händelse av föreningens upplösning ska kvarvarande medel disponeras i enlighet med föreningens ändamål.

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte i Siljansnäs den 24 maj 1997. 
Stadgarna reviderade på årsmötet i Myckelmossa 24 mars 2007 och fastställdes på årsmötet 5 april 2008. 

Paragraf 8 Revision, reviderades på årsmötet i Stockholm 26 mars 2011 och fastställdes på årsmötet i Skålsjögården 31 
mars 2012. 

Paragraf 6 första stycket Styrelse, reviderades på årsmötet i Hunnebostrand 27 april 2013 och fastställdes på årsmötet i 
Karlskoga 26 april 2014. 

Paragraf 2 Ändamål reviderades på årsmötet i Karlskoga 26 april 2014, och reviderades ytterligare en gång på årsmötet i 
Södertälje den 11 april 2015. Stadgeändringen fastställdes på årsmötet den 23 april 2016 i Karlstad. 

Paragraf 3 Medlemskap reviderades på årsmötet i Södertälje den 11 april 2015, och fastställdes den 23 april 2016 på års-
mötet i Karlstad. 

Paragraf 5 Organisation tillades den 23 april 2016 på årsmötet i Karlstad, och fastställdes på årsmötet i Eskilstuna den 8 
april 2017. 

Paragraf 9 Årsmöte reviderades på årsmötet i Eskilstuna den 8 april 2017 och fastställdes på årsmötet i Uppsala den 14 
april 2018. 

Paragraf 11: Beslut reviderades på årsmötet i Eskilstuna den 8 april 2017 och fastställdes på årsmötet i Uppsala den 14 
april 2018. 6/6 

Paragraf 11: Tydliggörande när sluten omröstning skall hållas. Stadgeändringen antogs av årsmötet i Eskilstuna 8 april 2017. 
Fastställdes på årsmötet 2018-04-14, Uppsala. 

Paragraf 11: Tydliggörande av hur val av styrelse ska gå till. Stadgeändringen antogs av årsmötet i Eskilstuna 8 april 2017. 
Fastställdes på årsmötet 2018-04-14, Uppsala.
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