Av Årsstämman 2020 beslutade stadgeändringar
Årsstämman 2020 fattade beslut om nedanstående ändringar av Friluftsfrämjandets stadgar. Se under kolumnen Ny lydelse.
Vill du ta del av hela stadgan hittar du den på https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/styrdokument/
För att underlätta läsbarheten har förändrad stadgetext under ”Ny lydelse” kursiverats.
§

Ny lydelse

Nuvarande lydelse

Kommentar

Innehållförteckning

Friluftsfrämjandets logotyp och
Verksamhetssymboler

Logotypen ”Vildmannen” och
Verksamhetssymboler

Konsekvensändring

Vad är vårt varumärke
Friluftsfrämjandets varumärke är dels
namnet Friluftsfrämjandet och
Friluftsfrämjandets logotyp eller en
kombination av dessa, dels gemensamma
värderingar, föreningens inriktning,
verksamheter och kvalitet.
Friluftsfrämjandets riksorganisation har
registrerat och äger varumärket
Friluftsfrämjandet samt varumärket I Ur
och Skur, som förvaltas av
Riksorganisationens styrelse.

Vad är vårt varumärke
Friluftsfrämjandets varumärke är dels
namnet Friluftsfrämjandet och Vildmannen
(logotyp) eller en kombination av dessa,
dels gemensamma värderingar,
föreningens inriktning, verksamheter och
kvalitet. Friluftsfrämjandets
riksorganisation har registrerat och äger
varumärket Friluftsfrämjandet samt
varumärket I Ur och Skur, som förvaltas av
Riksorganisationens styrelse.

Friluftsfrämjandets logotyp kallas
bland annat i våra stadgar för
”Vildmannen” och benämningen går
även att finna i viss övrig
kommunikation från organisationen.
Figuren som återges i logotypen är en
skidande same.
Riksorganisationens styrelse menar
att det känns otidsenligt och kan
upplevas som kränkande att kalla den
skidande samen för vildman och
föreslår därför att ordet ”Vildmannen” i
våra stadgar ersätts av orden
”Friluftsfrämjandets logotyp”.

§ 3.1

Om Årsstämman bifaller styrelsens
förslag till stadgeändring avseende
logotypen kommer riksorganisationen
även att ta ersätta ordet ”Vildmannen”
med Friluftsfrämjandets logotyp i
samtliga styrande dokument och i vår
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såväl officiella som interna
kommunikation.
§ 3.3

Friluftsfrämjandets logotyp och
Verksamhetssymboler
Verksamhetssymboler för olika
verksamheter finns eller kan tas fram.
Dessa skall kopplas till varumärket och
följa Friluftsfrämjandets profilprogram.

Logotypen ”Vildmannen” och
Verksamhetssymboler
Verksamhetssymboler för olika
verksamheter finns eller kan tas fram.
Dessa skall kopplas till varumärket och
följa Friluftsfrämjandets profilprogram.

Friluftsfrämjandets logotyp kan endast
ändras efter godkännande från
Riksstämma eller Årsstämma med 2/3
majoritet.

Logotypen ”Vildmannen” kan endast
ändras efter godkännande från
Riksstämma eller Årsstämma med 2/3
majoritet.

Se ovan
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§ 4.4

Varning, avstängning eller uteslutning
av medlem
Om en medlem bedöms motarbeta eller
kunna skada Friluftsfrämjandets anseende
eller intresse kan Riksorganisationens
styrelse besluta om varning, avstängning
eller uteslutning av medlemmen.
En varning innebär att medlemmen får en
skriftlig varning för att ett visst agerande
eller beteende kommer att medföra
avstängning eller uteslutning om det
fortsätter.
En avstängning innebär att medlemmen ej
tillåts verka som ledare, ej heller som
kursledare, förtroendevald eller annan
slags funktionär i någon organisation inom
Friluftsfrämjandet eller på annat sätt
företräda Friluftsfrämjandets varumärke
under den tid avstängningen gäller.
Styrelsen kan därutöver, om det är
motiverat av omständigheterna, besluta
att medlemmen under avstängningen inte
heller får delta i de aktiviteter som
Friluftsfrämjandet anordnar enligt §2.2
En uteslutning innebär att medlemskapet
avslutas och medlemmen därmed förlorar
samtliga förmåner, rättigheter, uppdrag

Avstängning eller uteslutning av
medlem
Riksorganisationens styrelse kan, med
omedelbar verkan, avstänga medlem
under viss tid, om medlemmen bedöms
motarbeta eller kunna skada
Friluftsfrämjandets anseende eller
intresse.
Sådan avstängning innebär att
vederbörande ej tillåts verka som ledare
eller funktionär i någon organisation inom
Friluftsfrämjandet under den tid
avstängningen gäller, eller på annat sätt
företräda Friluftsfrämjandets varumärke.
I mindre allvarliga fall får
Riksorganisationens styrelse i stället
meddela medlemmen varning.
I grava fall kan Riksorganisationens
styrelse utesluta medlem, direkt eller efter
en avstängning.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan
att medlemmen inom viss av
Riksorganisationens styrelse angiven tid,
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig
över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts.

Riksorganisationens styrelse vill
förtydliga i vilka steg man har mandat
och ansvar att agera för att hantera
händelser och individer som anses
kunna motarbeta eller skada
Friluftsfrämjandets anseende och
intresse.
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och skyldigheter förknippade med
medlemskapet. Utesluten medlem får ej
heller delta i aktiviteter på prov enligt sista
stycket i §2.2
Innan beslut om uteslutning får fattas ska
både medlemmen och styrelserna i den
region och den lokalavdelning
medlemmen tillhör, av
Riksorganisationens styrelse informeras
om att ett sådant beslut övervägs,
tillställas underlaget för beslut och ges
möjlighet att innan en angiven tidpunkt,
tidigast 10 arbetsdagar efter avsändandet
av informationen från Riksorganisationen,
inkomma med yttrande över underlaget till
Riksorganisationen styrelse.
Vid beslut om avstängning, uteslutning
eller varning ska skälen alltid redovisas för
medlemmen. Beslutet och skälen till detta
ska skickas till medlemmen inom tre
arbetsdagar från dagen för beslutet.
Medlem som uteslutits ur
Friluftsfrämjandet kan ansöka om nytt
medlemskap. Sådan ansökan skall prövas
av Riksorganisationens styrelse.
Varje varnings-, avstängnings- eller
uteslutningsärende ska hanteras med

I beslut om avstängning, uteslutning eller
varning ska skälen redovisas. Beslutet ska
inom tre dagar från dagen för beslutet
skickas till medlemmen.
Medlem som uteslutits ur
Friluftsfrämjandet kan tillåtas ansöka om
nytt medlemskap, vilket i så fall skall
beviljas av Riksorganisationens styrelse.
Varje avstängnings- eller
uteslutningsärende skall hanteras med
största respekt för enskilda personers
integritet.
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största respekt för enskilda personers
integritet.
§ 4.5

§ 4.6

Medlemmar/valbarhet/rösträtt/
yttranderätt
sista punkten:
Yttranderätt vid Riksstämma/Årsstämma
har anställd vid Rikskontoret så som
Riksorganisationens styrelse beslutar

Medlemmar/valbarhet/rösträtt/
yttranderätt
sista punkten:
Yttranderätt vid Riksstämma/Årsstämma
har anställd vid Riks så som
Riksorganisationens styrelse beslutar

För att ta bort eventuell tolkning av
begreppet ”Riks” förtydligas texten.

Beslut, omröstning
Stadgeändring, ändring av varumärket
Friluftsfrämjandet och Friluftsfrämjandets
logotyp kan endast ske genom beslut av
Riksstämma eller Årsstämma med 2/3
majoritet.
Beslut om upplösning av
Friluftsfrämjandet ska tas med 2/3
majoritet vid två på varandra följande
Riksstämmor med minst 6 månaders
mellanrum, varav den ena ska vara
ordinarie.
Alla övriga frågor avgörs med enkel
majoritet.

Beslut, omröstning
Stadgeändring, ändring av varumärket
Friluftsfrämjandet och logotypen
Vildmannen kan endast ske genom beslut
av Riksstämma eller Årsstämma med 2/3
majoritet.
Beslut om upplösning av Friluftsfrämjandet
ska tas med 2/3 majoritet vid två på
varandra följande Riksstämmor med minst
6 månaders mellanrum, varav den ena ska
vara ordinarie.
Alla övriga frågor avgörs med enkel
majoritet.

Friluftsfrämjandets logotyp kallas
bland annat i våra stadgar för
”Vildmannen” och benämningen går
även att finna i viss övrig
kommunikation från organisationen.
Figuren som återges i logotypen är en
skidande same.
Riksorganisationens styrelse menar
att det känns otidsenligt och kan
upplevas som kränkande att kalla den
skidande samen för vildman och
föreslår därför att ordet ”Vildmannen” i
våra stadgar ersätts av orden
”Friluftsfrämjandets logotyp”.

Omröstning sker öppet, dock skall val ske
med slutna sedlar, om röstberättigat
ombud (röstberättigad medlem) begär det.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Vid omröstning gäller vid lika röstetal det
förslag, som stöds av mötesordföranden

Omröstning sker öppet, dock skall val ske
med slutna sedlar, om röstberättigat
ombud (röstberättigad medlem) begär det.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Vid omröstning gäller vid lika röstetal det
förslag, som stöds av mötesordföranden

Om Årsstämman bifaller styrelsens
förslag till stadgeändring avseende
logotypen kommer riksorganisationen
även att ta ersätta ordet ”Vildmannen”
med Friluftsfrämjandets logotyp i
samtliga styrande dokument och i vår
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§ 4.8

§ 6.2

om denne är röstberättigad, i annat fall
(även vid val) skall lotten avgöra.

om denne är röstberättigad, i annat fall
(även vid val) skall lotten avgöra.

såväl officiella som interna
kommunikation.

Omröstning som avser val och val med
slutna sedlar avgörs med relativ majoritet
d.v.s. det förslag som får flest röster väljs
även om röstetalet långt understiger 50
procent.

Omröstning som avser val och val med
slutna sedlar avgörs med relativ majoritet
d.v.s. det förslag som får flest röster väljs
även om röstetalet långt understiger 50
procent.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte
uppta fler namn än det antal, som skall
väljas.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte
uppta fler namn än det antal, som skall
väljas.

Röstlängd
Röstlängd upprättas av
Riksorganisationens styrelse och
distribueras av Rikskontoret senast 1:a
februari varje år. Röstlängden baseras på
antal medlemmar vid utgången av senaste
medlemsår.
Skulle vid röstfördelningen fler än en
organisation vara lika berättigad att erhålla
den sista rösten tilldelas vardera
organisation en röst.

Röstlängd
Röstlängd upprättas och distribueras
senast 1:a februari varje år av Riks.
Röstlängden baseras på antal medlemmar
vid utgången av senaste medlemsår.
Skulle vid röstfördelningen fler än en
organisation vara lika berättigad att erhålla
den sista rösten tilldelas vardera
organisation en röst.

För att ta bort eventuell tolkning av
begreppet ”Riks” förtydligas texten.

Juridiska nivåer
sista stycket:
Organisationsförteckningen uppdateras
löpande av Rikskontoret enligt

Juridiska nivåer
sista stycket:
Organisationsförteckningen uppdateras
löpande av Riks enligt ändringsbeslut av

För att ta bort eventuell tolkning av
begreppet ”Riks” förtydligas texten.
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§ 7.4.2

ändringsbeslut av Riksorganisationens
styrelse och finns som bilaga till dessa
stadgar. En version av
organisationsförteckningen fastställs i
samband med upprättande av röstlängd.

Riksorganisationens styrelse och finns
som bilaga till dessa stadgar. En version
av organisationsförteckningen fastställs i
samband med upprättande av röstlängd.

Styrelsens åligganden och ansvar
Riksorganisationens styrelse ska
strategiskt leda, driva och utveckla
Friluftsfrämjandet så att dess
ändamålsparagraf uppfylls långsiktigt.

Styrelsens åligganden och ansvar
Riksorganisationens styrelse ska
strategiskt leda, driva och utveckla
Friluftsfrämjandet så att dess
ändamålsparagraf uppfylls långsiktigt.

Riksorganisationen styrelse har följande
ansvar:
 Övergripande leda och ansvara för
utveckling och organisering av
Friluftsfrämjandets verksamheter,
utbildning och medlemmar
 Ansvara övergripande för
Friluftsfrämjandets strategiska
arbete med vision, mål och
finansieringsprinciper
 Ansvara och besluta om
ekonomiska medel samt egendom
i Riksorganisationen
 Ansvara för att kalla till
Riksstämma, Årsstämma,
Ungdomsstämma och Extra
riksstämma samt förbereda

Riksorganisationen styrelse har följande
ansvar:
 Övergripande leda och ansvara för
utveckling och organisering av
Friluftsfrämjandets verksamheter,
utbildning och medlemmar
 Ansvara övergripande för
Friluftsfrämjandets strategiska arbete
med vision, mål och
finansieringsprinciper
 Ansvara och besluta om ekonomiska
medel samt egendom i
Riksorganisationen
 Ansvara för att kalla till Riksstämma,
Årsstämma, Ungdomsstämma och
Extra riksstämma samt förbereda
ärenden som ska behandlas på dessa

Riksorganisationens styrelse har
arbetsgivar- och arbetsledningsansvar
och detta bör framgå av stadgarna.
Därför har ytterligare en punkt lagts till
på ”ansvarslistan”
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ärenden som ska behandlas på
dessa
Ansvara för att verkställa och följa
upp de av stämmorna fattade
besluten
Ansvara för, äga samt förvalta
Friluftsfrämjandets varumärke
Ansvara för beslut om strategiskt
samarbete med partners och
andra organisationer
Ansvara för uppföljning av
internationell verksamhet
Ansvara för att tillsätta
Generalsekreterare för
Friluftsfrämjandet
Utöva arbetsgivar- och
arbetsledningsansvar







Ansvara för att verkställa och följa upp
de av stämmorna fattade besluten
Ansvara för, äga samt förvalta
Friluftsfrämjandets varumärke
Ansvara för beslut om strategiskt
samarbete med partners och andra
organisationer
Ansvara för uppföljning av
internationell verksamhet
Ansvara för att tillsätta
Generalsekreterare för
Friluftsfrämjandet
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§ 8.3.2

Styrelsens åligganden och ansvar
Regionorganisationens uppgift och
ansvarsområde är:











Verka för och följa upp
Friluftsfrämjandets vision och mål
utifrån regionala medel och
förutsättningar
Att värna föreningsdemokratin
genom att arrangera
Regionstämmor, till
regionstämman föreslå ombud till
riks-, årsstämma och
ungdomsstämma samt företräda
regionen vid demokratiska forum i
föreningen där så behövs
Att redovisa Regionens resultat
genom rapportering på de
nyckeltal överenskomna med
Riksorganisationens styrelse
Att planera, leverera och
kvalitetssäkra ledarutbildningar i
enlighet med Styrdokument
Friluftsakademin.
Att vara den regionala instansen
som söker, är mottagare för, och
fördelar ekonomiska medel
Att verka för att
verksamhetsutveckling sker inom

Styrelsens åligganden och ansvar
Regionen samordnar och stödjer
Lokalavdelningarna inom Regionen
Regionstyrelsens ansvar är att:
 Ansvara för stöd och samordning av
ledarutbildning i regionen i samarbete
med utbildningsteam och
riksorganisationen
 Verka för och följa upp
Friluftsfrämjandets vision och mål
utifrån regionala medel och
förutsättningar
 Skapa förutsättningar och stödja lokal
verksamhetsutveckling i regionen
bland annat genom samarbete med
verksamhetsutvecklare
 Söka bidrag och besluta om hur de
regionala och landstingsvisa bidragen
används och utöva arbetsgivar- och
arbetsledningsansvar
 Skapa arbetsgrupper och nätverk för
utveckling för regionens ledare och
lokala verksamheter
 Ansvara för och säkerställa
kommunikation inom regionen
 Marknadsföra Friluftsfrämjandet och
den regionala verksamheten i möjliga
informationskanaler

Riksorganisationens styrelse vill
förtydliga och fokusera
regionstyrelsernas ansvar och
mandat.
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Regionen genom att inspirera och
stötta lokalavdelningarna
Värna varumärket genom att leva
och agera enligt
Friluftsfrämjandets värdegrund
Att verka för Regionalt
påverkansarbete gentemot
regionala parter
Verka för att regional information
samlas in och sprids till såväl
lokalavdelningar som
riksorganisation samt agera på
information relevant för regionens
verksamhet.
Utöva arbetsgivar- och
arbetsledningsansvar
I övrigt verkställa och följa upp
fattade beslut av regionstämman
och vad
Riksstämman/Årsstämman
beslutat angående regionen














Arbeta för att komplettera de lokala
verksamheterna med andra
medlemserbjudanden i regionen (t ex
förmånliga erbjudanden på
friluftsutrustning, boenden m.m.)
Ansvara för och säkerställa det
demokratiska arbetet i regionen
Till regionstämman föreslå ombud till
Riksstämma/Årsstämma och
Ungdomsstämma
Utse friluftsmiljö- och
kommunikationsansvarig inom
regionen (ideell eller anställd)
Arrangera regionala
verksamhetskonferenser och vid
behov stödja arrangerandet av
Riksorganisationens årliga stämmor
samt Riksstämma
På uppdrag av Friluftsfrämjandets
riksorganisation ansvara för arbete
med nationella frågor t.ex. specifikt
verksamhetsutvecklingsansvar
Rapportera verksamhetsstatistik från
regionen vid årliga stämmor och
Riksstämmor (enligt överenskomna
nyckeltal)
Årligen före maj månads utgång sända
in Verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt
regionsstämmoprotokoll till
riksorganisationens kontor.
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§ 9.3.2

Styrelsens åligganden och ansvar
Lokalavdelnings styrelses ansvar är att:
o Genomföra och utveckla den lokala
verksamheten med stöd av bl.a.
verksamhetsutvecklare och regionen
o Verka för Friluftsfrämjandets vision
och mål utifrån lokala medel och
förutsättningar
o Att säkerställa sin ledarförsörjning i
enlighet med Styrdokument
Friluftsakademin avseende
rekrytering, utbildning, fortbildning
samt avveckling
o Rekrytera nya medlemmar och vårda
befintliga medlemmar
o Arbeta för att komplettera
aktivitetserbjudanden med andra
medlemserbjudanden lokalt

Samverka med högskolor och
organisationer, myndigheter och
företag som kan vara till gagn för
Friluftsfrämjandets verksamhet
I övrigt verkställa och följa upp fattade
beslut av regionstämman och vad
Riksstämman/Årsstämman beslutat
angående regionen

Styrelsens åligganden och ansvar
Lokalavdelnings styrelses ansvar är att:
o Genomföra och utveckla den lokala
verksamheten med stöd av bl.a.
verksamhetsutvecklare och regionen
o Verka för Friluftsfrämjandets vision och
mål utifrån lokala medel och
förutsättningar
o Rekrytera och säkerställa att nya
ledare grundutbildas och att befintliga
ledare fortbildas
o Rekrytera nya medlemmar och vårda
befintliga medlemmar
o Arbeta för att komplettera
aktivitetserbjudanden med andra
medlemserbjudanden lokalt
o Informera om Friluftsfrämjandet och
den lokala verksamheten i ortens
informationskanaler

Under 3:dje punkten: Hänvisa till
Styrdokument Friluftsakademin när
det gäller regler för ledarrekrytering
mm.
Under 7:de punkter: Förtydligande av
att ”Riks” i detta sammanhang avser
Rikskontoret
Under 8:de punkten: Förtydligande av
att ”riksorganisationens kontor”, är det
samma som Rikskontoret.
Sista punkten: I den mån
lokalavdelningen har anställd personal
har styrelsen också arbetsgivar- och
arbetsledningsansvar. Detta bör
framgå av stadgarna. Därför har
ytterligare en punkt lagts till på
”ansvarslistan”
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o
o
o

o

o
o

Informera om Friluftsfrämjandet och
den lokala verksamheten i ortens
informationskanaler
Rapportera verksamhetsstatistik enligt
anvisningar från Rikskontoret
Årligen före mars månads utgång
sända in Verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning samt
årsmötesprotokoll till Rikskontoret
Administrera information om
verksamhet och verka för att
medlemmar är aktiva på
www.friluftsframjandet.se
Utöva arbetsgivar- och
arbetsledningsansvar

o
o

o

Rapportera verksamhetsstatistik enligt
anvisningar av Riks
Årligen före mars månads utgång
sända in Verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning samt
årsmötesprotokoll till
riksorganisationens kontor
Administrera information om
verksamhet och verka för att
medlemmar är aktiva på
www.friluftsframjandet.se

