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Program

Svenska Rovdjursföreningens medlemmar hälsas välkomna till digitalt årsmöte 2021!

Tid: Lördag den 24 april kl 12-17

12.00  Registrering

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

Rösträtt har du som löst medlemskap bokfört senast den 10 april.
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2     Program

3     DagorDning

 4-8    Verksamhetsberättelse

9    Förslag till meDlemsaVgiFter  
    Förslag till arVoDen och ersättningar  

 10    motion och styrelsens sVar

10     anDra omröstning om staDgeänDring

 11-13   Föreningens staDgar  

Innehåll
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Dagordning
Svenska Rovdjursföreningens årsmöte 2021

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.



4 ÅrSmöte   2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN 2020

STYRELSE  OCH KANSLI

Fram till årsmötet den 22 augusti 2020 bestod föreningens styrelse av:

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

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

Efter årsmötet den 22 augusti 2020 bestod föreningens styrelse av:

Per Axell    ordförande
Anna Karin Lieber   vice ordförande
Ylva Brundin    kassör
Magnus Orrebrant   ledamot
Jane Iassonidis    ledamot
Marie Stegard Lind   ledamot
Hans Ring    ledamot
Peter Eriksson    ledamot
Emil V. Nilsson    ledamot

Styrelsen har haft 15 protokollförda möten under året.

Under 2020 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

STYRELSEARBETET

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet den 22 augusti fick göra en nystart. Vi insåg att det handlade om att bygga upp styrel-
searbetet på nytt och få en styrelse som arbetar mot ett gemensamt mål med energi, kompetens och transparens. Vi identifierade 
ett antal områden som styrelsen behövde fokusera på: juridiken, den regionala verksamheten, sociala medier, marknadsföring, 
internationella samarbeten och kontakter, mediakontakter och samarbeten med andra miljöorganisationer. Utifrån vars och ens 
kompetens och intresse delades dessa områden upp i form av ansvarsområden. Målsättningen har varit att skapa en bred och platt 
organisation som i framtiden även engagerar medlemmarna på ett mer aktivt sätt. 

På Svenska Rovdjursföreningens initiativ inleddes ett samarbete med Naturskyddsföreningen och WWF. 
Rovdjursföreningen har skickat in remissvar till Naturvårdsverket angående verkets förslag till nya jakttider. Föreningen har även 
lämnat in synpunkter på arbetet och arbetar aktivt med den nya förvaltningsplanen för stora rovdjur. 

Vi deltar också i ett arbete för bättre acceptans av varg lett av Bernard Le Roux i ett EU finansierat projekt. Första fokus är tydligare 
riktlinjer för vad som gäller skyddsjakt

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Likviditeten är god.
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ROVDJURSPOLITIK, MEDIA OCH OPINIONSARBETE

Juni •  Debattsvar varg infört i NT.
Juli • Debattartikel om skyddsjakten på varg införd i Corren och NT, MVT, Björn Ljunggren.
September • Ordförande Per Axell intervjuas i P1 Nordegren och Epstein om stängsling.
•  Debattartikel varg införd i Corren, Björn Ljunggren.
•  Artikel om/med Tommy Larsson i Corren och MVT. I NT och Folkbladet Östgöten den 23 september.
•  Artikel om lo och uttervandringen publicerad 19 september i Corren.
Oktober • Pressmeddelande: Rovdjursavvisande stängsel saknades vid samtliga vargattacker på får i Siggeforareviret.  
•  Per Axell intervjuas lokalradion Uppsala om stängsling.
•  Pressmeddelande angående kammarrättens dom om skyddsjakt i Östergötland, Kammarrätten har i sin dom tagit fasta på att 
det är EU-rätten som går före den nationella rätten. Det är innehållet i habitatdirektivet och EU-domstolens avgöranden som styr.
•  Intervju (om Kammarrättsdomen) med Björn Ljunggren i SVT Lokala Nyheter Öst.
•  Artikel (om Kammarrättsdomen) i Corren (och troligen i NT och MVT), med kort intervju med Björn Ljunggren.
•  December • Debattartikel om licensjakt på lodjur införd i Corren, NT och MVT, Björn Ljunggren.
•  Per Axell och Hans Ring uppvaktade Norges ambassadör. En del av en samordnad aktion från övriga medlemmar i EAWC, 
medlemsländerna uppvaktade de norska ambassaderna i deras respektive länder med en skrivelse i protest mot den norska varg-
jakten. Emil V. Nilsson filmade händelsen som lades ut i våra sociala medier kanaler. 
• Brev till alla i riksdagen gällande licensjakten mot lodjur i december.

RÄTTSPROCESSER

Föreningen har lagt ner mycket ideell tid på att överklaga skyddsjaktbeslut under året. Orsaken till det är att det är vanligt att 
besluten har fattats på för lösa grunder. Detta gäller i synnerhet för varg. Vissa av länsstyrelsers beslut är mer anmärkningsvärda 
än andra. Ibland kan man misstänka att tjänstemännen brister i saklighet och opartiskhet. Tyvärr vinner vi sällan framgång med 
överklagandena och det gäller även fall där vi tycker att vi har mycket på fötterna. Ändå är det viktigt att fortsätta att markera mot 
beslut som innebär att man alltför lättvindigt beslutar om jakt på strikt skyddade arter. Föreningen har överklagat skyddsjakter 
på varg, lodjur och järv, även i flera instanser. 

När det gäller själva handläggningen har vi kunnat iaktta att länsstyrelsen gärna tar beslut på fredag eftermiddag, vilket medför 
stora svårigheter för alla som vill få beslutet prövat i domstol. Under helgen jagas djuret och hinner kanske dödas före måndag, som 
är den tidigaste tidpunkt då domstolen börjar handlägga ett överklagande. Om djuret har avlivats innan domstolen hinner pröva 
målet, skrivs målet av – det blir då ingen prövning alls i domstol. Särskilt upprörande var den skyddsjakt på en genetiskt viktig 
varg i Kiruna kommun där förfarandet följde detta mönster. Beslutet verkar dessutom ha fattats muntligen. Ett stort bekymmer 
är att de för den svenska vargstammen så viktiga invandrarvargarna skjuts i skyddsjakter när de passerar igenom renbeteslandet. 
Besluten kan alltså fattas muntligen och verkställas direkt av länsstyrelsens personal, t.o.m. från helikopter. Länsstyrelsernas age-
rande gör det mycket svårt att skydda dessa vargar genom att angripa besluten i domstol. 

Fyra länsstyrelser beslutade om licensjakt på varg. Föreningen överklagade samtliga dessa beslut utan framgång och 28 vargar i 
Värmlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs län fick sätta livet till. Målsättningen är att driva målen till högsta instans. 
Parallellt med processer i det svenska domstolsväsendet bedriver föreningen ett arbete riktat mot EU-kommissionen i syfte att 
hålla kommissionen informerad om den svenska tillämpningen av art- och habitatdirektivet i fråga om de stora rovdjuren. Kom-
missionen har sedan länge ett pågående överträdelseärende mot Sverige för licensjakten på varg. Kommissionen har makten att 
dra Sverige inför EU-domstolen för brott mot reglerna. 

Här ska också nämnas arbetet med remissvar till Naturvårdsverket m.m. Naturvårdsverket gör översyner av föreskrifter, vägled-
ningar och liknande dokument, vilka i praktiken har en helt avgörande betydelse för skyddet för de stora rovdjuren. EU-rätten 
har mycket liten betydelse när svenska myndigheter är helt fokuserade på att följa svenska anvisningar på myndighetsnivå eller 
till och med lägre nivå. Därför måste noga bevakas vilka uttalanden som görs av Naturvårdsverket, Viltskadecenter och liknande. 
Dessvärre är det inte sällan svårt att få grepp om hur det arbetet bedrivs – det kan vara upplagt på ett sätt som försvårar överblick 
och konsekvensbedömning i praktiken. Det bakomliggande syftet med vissa ändringar torde vara att främja jakt på stora rovdjur. 

Under 2020 lämnade föreningen totalt in överklaganden för minst 11 skyddsjakter samt överklaganden för årets licensjakter på 
varg och lodjur.
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KOMMUNIKATION

Föreningens kommunikation sker främst genom tidskriften Våra Rovdjur, genom hemsidan, via sociala medier (Twitter, Facebook 
och Instagram) samt nyhetsbrev. Genom regionansvariga och personer knutna till dessa finns dessutom ett antal aktiva regionala 
facebookgrupper och det skickas även ut regionala medlemsbrev genom den tjänst som föreningen betalar för.

Hemsidan
Styrelsen sedan årsmötet i augusti har tagit ett beslut om att lansera en ny hemsida efter uppfattningen att den nuvarande är 
föråldrad och alldeles för svårnavigerad. Detta arbete började under hösten 2020 för att fortsätta under våren 2021. Den nya 
hemsidan kommer att använda publiceringsverktyget Wordpress och ha en modern design. Samtidigt som arbetet med den nya 
hemsidan fortgår har den befintliga sidan uppdaterats kontinuerligt.

Sociala medier
Styrelsen såg att det fanns ett behov och en möjlighet i att förnya och utveckla föreningens sociala medier. Vid årets slut hade vi  
10 719 personer som gillar vår Facebooksida, 946 följare på Twitter och 446 följare på Instagram. I våra inlägg på sociala media har 
vi lyft in mer pedagogiska bitar kring spår och spårning, positiva rovdjursnyheter samt rapporter från alla aktiviteter ute i landet i 
vår rapportering, utöver rapporter om skydds- och licensjakter. Tidskriften Våra Rovdjur har lyfts också i sociala media. I takt med 
att utveckla det regionala arbetet har även fler facebookgrupper för dessa regioner startats. Vårt Instagramkonto har vitaliserats och 
fått många fler följare. Föreningen har även startat en Youtubekanal hösten 2020 men arbetet med denna har inte varit prioriterat.

Nyhetsbrev
Den nya styrelsen sedan årsmötet 22 augusti har skickat ut nyhetsbrev efter varje styrelsemöte med information om aktiviteter 
i föreningen, rapporter från styrelsemötet, nyheter om överklagade skydds- och licensjakter samt information om vår webbutik. 
Nyhetsbrevet har gått ut till över 1400 medlemmar (de som lämnat sin e-postadress). Fem nyhetsbrev har skickats ut under 2020 
och åtta regionala medlemsbrev har gått ut sedan årsmötet 22 augusti.

Våra Rovdjur
Tidskriften ”Våra Rovdjur” förmedlar kunskap om rovdjur och aktuella 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 i både intern och utåtriktad informationssprid-
ning. Våra Rovdjur ges ut med fyra nummer per år, vanligtvis på 32 sidor. Tidskriftens innehåll baseras nästan helt och hållet på 
material erhållet genom medlemmars frivilliga bidrag med texter och bilder. Detta material kompletteras undantagsvis och till 
mycket liten del med material från utomstående medverkande, mestadels det också ideellt. 

Under 2020 års utgivning har vi haft strålkastaren starkt riktad på hotet mot den biologiska mångfalden och hur våra inhemska 
stora rovdjur trots sin svaga bevarandestatus, rödlistning och fridlysning, samtidigt utsätts för omfattande jakt. Även den illegala 
jakten har tagits upp. Bland årets breda och varierande utbud kan bland annat nämnas att vi har tagit en titt på de små och mel-
lanstora rovdjuren, granskat jakttillsynen i Sverige samt blickat utåt internationellt. Många fantastiska bilder och berättelser från 
möten med rovdjur har vi haft glädjen att visa. Att föreningen har en betydande fältverksamhet har framkommit även detta år av 
många fina rapporteringar i text och bild från regionerna. 

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

Vargbroschyr
Föreningen fick ett bidrag på 150 000 kronor från Postkodstiftelsen under 2019, för ett projekt med namnet ”Vargen kommer”. 
Syftet var att informera om varg för boende i vargrevir. På grund av pandemin kunde inte alla planerade insatser göras. I början av 
2020 tog föreningen fram en faktabroschyr betitlad ”Med vargen som granne” att dela ut till boende i reviren. Detta bekostades av 
projektpengarna. Tyvärr kunde inte hela bidraget utnyttjas. Postkodstiftelsen var inte villiga att ge oss en förlängd projektperiod 
trots pandemin, så en del av bidraget fick lämnas tillbaka.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Den 2 juni 2020 ansökte Rovdjursföreningen om medlemskap i EAWC (European Alliance for Wolf Conservation) och blev 
antagna som medlemmar. 

Föreningen har under hösten också deltagit i onlinemöten med EAWC och bl.a. dryftat Sveriges och Norges sätt att hantera 
vargjakten. Det har resulterat i att EAWC skickat protester både till svenska Naturvårdsverket och Norges motsvarighet. En ar-
betsgrupp, bestående av bevarandeorganisationer från Norge, Finland, Danmark, Estland och SRF har bildats för att gemensamt 
påverka våra myndigheter. Hans Ring, Anna-Karin Lieber och Magnus Orrebrant har deltagit vid dessa onlinemöten.
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REGIONALT ARBETE

Den regionala förankringen är oerhört viktig för föreningen. Eftersom det saknades Regionansvariga (RA) i många regioner 
identifierade styrelsen detta som ett prioriterat område. Styrelsen satte som mål att varje region ska ha en regionansvarig, en 
stängslingsansvarig och en representant i viltförvaltningsdelegationen i varje region. Arbetet har gett gott resultat och målet med 
en RA i varje region är på väg att uppfyllas. Detta kommer att fortsätta under 2021. Föreningen sökte under hösten 2020 ett 
organisationsbidrag från Naturvårdsverket och beviljades hela 300 000:- ”För en regionalt förankrad rovdjursinformation”. Dessa 
pengar kommer att förstärka regionerna och satsningen på informationsarbete om rovdjur ute i landet.

Genomförda regionaktiviteter rapporterade för 2020:

Dalarnas län
Oktober • Exkursion till Tansenreviret.

Uppsala län
Februari  • Vargens Dag med bokbord och varginformation för studenter och personal på SLU.  • Exkursion till Glamsenreviret. 
Mars • En helg i Florarnas naturreservat. 
Augusti • En helg i Florarnas naturreservat. 
Oktober • Exkursion till Siggeforareviret med barn från Friluftsfrämjandet i Knivsta. 
November • En tur till Glamsenreviret tillsammans med Region Gävleborg.

Gävleborgs län
November • En tur till Glamsenreviret tillsammans med Region Uppsala län. • Samarbete mellan SRF och NF/Gävleborgs län 
har inletts under året.

Örebro län
Ny RA: Jimmy Magnusson. 
December • Vandring i Vidalnreviret. 

Småland
En grupp har bildats med planer på aktiviteter.

Stockholms län
• Stockholmsregionen har genomfört vandring med övernattning i Sjundareviret i april respektive oktober. I oktober var man 16 
deltagare och av dem sju som övernattade. • I november genomfördes ett medlemsmöte med runt 20 medlemmar, munskydd 
delades ut, och föreläsningen handlade om vargarna i Sjundareviret. • Vargbroschyren och Viltskadecenters ”Om du möter varg” 
delades ut i Mölnbo i augusti, sedan vargarna i Sjundareviret under någon vecka visat sig väldigt nära samhället.

Östergötlands län 
Januari • Skickat in överklagande av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lodjur. • Spårning av varg och lodjur, i Långbogen-
reviret, 17 deltagare. • Möte med landshövdingen och Mia Kjällander. Björn, Peter och Cecilia. 
Februari • Familjespårning, 12 deltagare. • Spårning med Berga Scoutkår, Jonas ledde, 7 deltagare. • Skickat in överklagande av 
licensjakten på lodjur till Kammarrätten. • Debattartikel om lojakten, Björn, i Corren och sannolikt även i NT och MVT. 
Mars • Stängslingsinfo i Finspång tillsammans med länsstyrelsen och Jens Frank, ca 300 deltagare/åhörare. • Stängsling, Tiveden. 
• Föredrag, Naturcentrum, Johan Falck, antal åhörare ca 40. • Stängslingar, Tiveden. 
April •  Stängsling på Vikbolandet. • Orrspel, Kärnskogsmossen, 7 pers. • Lämnat in yttrande över länsstyrelsens utkast till För-
valtningsplan för lodjur, varg och kungsörn i Östergötlands län 2020 - 2024. 
Maj • Stängsling Vikbolandet. • Gruvleden, Hällestad, 15 pers inkl. 
Juni •  Stängsling i Kolmården. • Debattartikel om skyddsjakten på varg, införd i NT. • Intervju med Björn i Corren. • Infor-
mationsbord/tält, Vidingsjö. 
Juli • Brev till landshövdingen om skyddsjakten. • Medlemsmöte vid Rådsla, 23 deltagare. 
Augusti • Medlemsmöte vid Rådsla, 12 deltagare. 
September • Informationsbord/tält, Sankt Larsparken, Linköping. • Stängsling Grebo, 4 pers. • Boxholm, utter och lo, vandring,12 
deltagare. • Föredrag SNF Söderköping, Peter och Cecilia, 10-12 åhörare.
Oktober • Stängsling, Grebo, 12 deltagare. Peter och Christer hade dessutom förberett vid flera besök.
December • Vandring vid Djurshyttan, 9 deltagare.
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STÄNGSLINGAR 2020

Pga pandemin har föreningen inte kunnat vara lika aktiva med stängslingsarbetet som vi brukar.
Föreningen har dock under Corona-säkra former genomfört följande stängslingar:

Mars • Stängsling på Vikbolandet, Östergötland. Föreningen satte upp 650 meter stängsel. Ideell arbetstid 75 timmar.
Maj • Stängsling på Vikbolandet, Östergötland.
Juni • Stängsling i Kolmården, Östergötland.
September •  Stängsling i Järlåsa, Uppland, nära Östforareviret. 7 personer arbetade ideellt från SRF i två dagar. Vi satte upp 700 
meter sextrådigt elstängsel, med flera hörn och grindhål.
Oktober • Örsundsbro i Uppland. • Grebo, Östergötland
November •  Rekognisering och rådgivning i Värmland, nära Stora Bör.
 

MEDLEMMAR OCH INSAMLINGSARBETE

Medlemmar
Antal medlemmar 2020-12-31 var 3 605. Motsvarande siffra för 2019 var 3 594 medlemmar.
Arbetet med att värva nya medlemmar har fortsatt under året på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och webbsidan. 
På grund av pandemin har föreningen inte kunnat deltaga i mässor och marknader. Däremot har medlemmar värvats vid våra 
regionala träffar och exkursioner. I samband med utskickat av Våra Rovdjur nr 4 2020, genomfördes en värvningskampanj med 
en talong i tidningen där man kunde värva en vän. Resultatet blev ca 30 nya medlemmar. 

Valpfadder
Den 2020-12-31 var antalet valpfaddrar 416. 2019-12-31 var antalet 423. 

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

Påminnelser och årsavisering inför 2021
Påminnelser av avgift för 2020 gjordes i mitten av mars. Årsavisering av medlemsavgifter för 2021 skickades ut i 2020-10-26.

Gåvor och utdelning av fond
Många av föreningens medlemmar har under året bidragit med generösa gåvor. 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 170 000 kronor. Föreningen har mottagit ca 500 000 kr i gåvor under 2020.

Kalender för år 2021
En kalender för år 2021 med fina bilder tagna av föreningens medlemmar har producerats och sålts under hösten 2020. Kalendern 
är bra marknadsföring av Rovdjursföreningen. Den har varit mycket efterfrågad och uppskattad. Försäljningen har gått bra med 
ca 500 sålda kalendrar, hela upplagan, vilket givit ett överskott till föreningen. 

Spårguiden
Föreningen har producerat och gett ut en spårguide för fältbruk som finns till försäljning sedan hösten 2020. Den har blivit 
mycket uppskattad och efterfrågad.

Webbshopen
Webbshopen säljer mjukisdjur, böcker, kläder med rovdjursmotiv, samt annat rovdjursrelaterat. Mest populärt är mjukisdjur 
och böcker. På grund av pandemin har ingen försäljning kunnat ske på mässor eller marknader under 2020, dock har en liten 
försäljning skett på regionala träffar. Sortimentet har under 2020 utökats med 6 nya böcker, bland annat Spårguiden (se ovan), 
som sålt mycket bra, över 200 st. Glädjande har en folkhögskola inköpt en klassuppsättning och även en länsstyrelse. 

Nya profilkläder med föreningens logga kommer att finnas till försäljning under året. Det har också tillkommit två fjällrävar bland 
mjukisdjuren, en större sittande och en mindre i liggande modell. Några av de äldre böckerna har utgått. Även tygkassarna har 
utgått, men eventuellt ska en ny modell tas fram. Försäljningen under hösten steg avsevärt, och inför julen gick det mycket bra. 
Under året har arbetet med en ny modernare hemsida för webbshopen påbörjats. Lansering planeras till våren 2021.

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 för 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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Diagram över Svenska rovdjursföreningens medlemsutveckling 1997-2020.

Medlemsavgifter, arvoden och ersättningar

FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna är oförändrade under 2022.
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

Med tillägget: ungdomsmedlemskap. Sänkt medlemsavgift för ungdomar upp till 18 år enligt motion.

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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Motioner och propositioner
Till årsmötet har inkommit en motion: 

Förslag om rabatterat medlemskap för barn och ungdomar upp till 18 år med en medlemsavgift på 100 kr per år. Bakgrunden 
är att styrelsen har fått frågor och önskemål om detta och ser gärna att det skall vara möjligt för unga människor att själva kunna 
ha råd att vara medlemmar till en reducerad kostnad. Detta är även ett sätt att kunna fånga upp yngre generationer och sprida 
kunskap och få fler yngre människor att aktivt engagera sig i föreningens arbete. Planer på att starta en barn- och ungdomssektion 
underlättar om vi redan har en grund i medlemskap för de yngre medlemmarna.
            Jane Iassonidis

Styrelsen tillstryker motionen med anledning av styrelsens planerade satsning på ungdomsverksamhet.

 

Omröstning 2 om stadgeändringar
En andra omröstning sker om de stadgeändringar som röstades igenom en första gång av årsmötet 2020 efter styrelsens 
proposition, gällande § 2 och § 10. Ändringar i rött.

§ 2 i föreningens stadgar skall därför lyda:

”§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 studier 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 medlem-
mar 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 rovdjuren och verka för en god samexistens mellan rovdjur och människor”

§ 10 i föreningens stadgar skall lyda:

” § 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.”
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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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