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Riksstämman 2021 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/intern-organisation/styrdokument/  
För att underlätta läsbarheten har förändrad stadgetext under ”Ny lydelse” kursiverats.  
 
 

§ Ny lydelse Nuvarande lydelse Kommentar 

    

§ 2.1 
Styrdokument och policys 
Utöver dessa stadgar styrs 
Friluftsfrämjandets verksamhet av 
styrdokument och policys. Föreningens 
styrdokument finns listade i dokumentet 
Styrdokument för styrdokument och 
riktlinjer, som är en bilaga till stadgarna. 
Nya och förändrade styrdokument och 
policys beslutade av Riksorganisationens 
styrelse bekräftas av nästkommande 
Årsstämma/Riksstämma. 

 

Styrdokument och policys 
Utöver dessa stadgar styrs 
Friluftsfrämjandets verksamhet av 
styrdokument och policys. Dessa finns 
uppräknade i bilaga till stadgarna. Nya och 
förändrade styrdokument och policys 
beslutade av Riksorganisationens styrelse 
bekräftas av nästkommande 
Årsstämma/Riksstämma. 

 

 
För att förtydliga vilka de gällande 
styrdokumenten är ska dessa listas i 
”Styrdokument för styrdokument och 
riktlinjer”. Detta dokument ska vara en 
bilaga till stadgarna. 

§ 4.5 
Medlemmar/valbarhet/rösträtt/yttrander
ätt 
Varje medlem som fyllt 13 år är valbar till 
ledamot i Riksorganisationens, Regions 

Medlemmar/valbarhet/rösträtt/yttrander
ätt 
Varje myndig medlem är valbar till ledamot 
i Riksorganisationens, Regions och 

 
Som en konsekvens av förslaget att 
sänka valbarhetsåldern för ledamot i 
styrelse från 18 år till 13 år. 
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och Lokalavdelnings styrelser. Varje 
medlem är valbar som ombud till 
organisationen från och med fyllda 13 år – 
med undantag av ombud till 
Ungdomsstämma som är valbar från och 
med det år han/hon fyller 13 år till och 
med det år han/hon fyllt 25 år - och har 
tillika rösträtt med följande tillägg: 

 Tjänsteman kan inte väljas som 
ledamot till styrelse eller ombud 
inom den del av organisationen 
vederbörande är anställd. 

 Till ledamot i valberedning för en 
organisation kan inte 
styrelsemedlem, revisor eller 
anställd tjänsteman inom denna 
organisation väljas. 

 Styrelseledamot kan inte väljas till 
revisor eller revisorssuppleant 
inom den del av organisationen 
vederbörande är styrelseledamot. 

 Till revisor kan även väljas person 
som ej är medlem. 

 Ledamot i styrelse, som tillika är 
ombud, har inte rösträtt vid 
beviljandet av ansvarsfrihet för den 
egna styrelsens förvaltning, vid val 

Lokalavdelnings styrelser. Varje medlem 
är valbar som ombud till organisationen 
från och med fyllda 15 år – med undantag 
av ombud till Ungdomsstämma som är 
valbar från och med det år han/hon fyller 
13 år till och med det år han/hon fyllt 25 år 
- och har tillika rösträtt med följande 
tillägg: 

 Tjänsteman kan inte väljas som 
ledamot till styrelse eller ombud 
inom den del av organisationen 
vederbörande är anställd. 

 Till ledamot i valberedning för en 
organisation kan inte 
styrelsemedlem, revisor eller 
anställd tjänsteman inom denna 
organisation väljas. 

 Styrelseledamot kan inte väljas till 
revisor eller revisorssuppleant 
inom den del av organisationen 
vederbörande är styrelseledamot. 

 Till revisor kan även väljas person 
som ej är medlem. 

 Ledamot i styrelse, som tillika är 
ombud, har inte rösträtt vid 
beviljandet av ansvarsfrihet för den 
egna styrelsens förvaltning, vid val 
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av revisorer samt dessas 
personliga suppleanter eller vid 
avgörande av fråga, för vilken 
denne som styrelseledamot är 
ansvarig. 

 Varje medlem har yttranderätt vid 
stämmor och årsmöten, d.v.s. 
Riksstämma/Årsstämma, 
Ungdomsstämma, Regionstämma 
för egen region,  vid Årsmöte för 
egen Lokalavdelning. 
Representant för 
Riksorganisationens styrelse har 
alltid yttranderätt. 

 Yttrande- och förslagsrätt vid 
Riksstämma/Årsstämma har 
förutom ombud även ledamot i 
Riksorganisationens styrelse, 
Riksorganisationens revisorer, 
Friluftsfrämjandets 
Generalsekreterare samt motionär 
avseende egen motion. 

 Yttrande- och förslagsrätt vid 
Regionstämma har förutom ombud 
även regionstyrelsens ledamöter 
och regionens revisorer samt 
motionär avseende egen motion. 

av revisorer samt dessas 
personliga suppleanter eller vid 
avgörande av fråga, för vilken 
denne som styrelseledamot är 
ansvarig. 

 Varje medlem har yttranderätt vid 
stämmor och årsmöten, d.v.s. 
Riksstämma/Årsstämma, 
Ungdomsstämma, Regionstämma 
för egen region,  vid Årsmöte för 
egen Lokalavdelning. 
Representant för 
Riksorganisationens styrelse har 
alltid yttranderätt. 

 Yttrande- och förslagsrätt vid 
Riksstämma/Årsstämma har 
förutom ombud även ledamot i 
Riksorganisationens styrelse, 
Riksorganisationens revisorer, 
Friluftsfrämjandets 
Generalsekreterare samt motionär 
avseende egen motion. 

 Yttrande- och förslagsrätt vid 
Regionstämma har förutom ombud 
även regionstyrelsens ledamöter 
och regionens revisorer samt 
motionär avseende egen motion. 
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 Förslagsrätt vid Lokalavdelningens 
årsmöte har medlem och 
Lokalavdelningens revisorer samt 
motionär avseende egen motion. 

 

 Förslagsrätt vid Lokalavdelningens 
årsmöte har medlem och 
Lokalavdelningens revisorer samt 
motionär avseende egen motion. 
 

§ 4.8.3 
Årsmöte 
Samtliga närvarande medlemmar 
tillhörande Lokalavdelningen har rösträtt 
vid årsmöte från och med fyllda 13 år. 

 

Årsmöte 
Samtliga närvarande medlemmar 
tillhörande Lokalavdelningen har rösträtt 
vid årsmöte från och med fyllda 15 år. 
 

Som en konsekvens av sänkt 
valbarhetsålder justeras även 
rösträttsåldern till 13 år 

§ 7.1 
Riksstämma/Årsstämma 
Friluftsfrämjandet håller Riksstämma vart 
tredje år samt Årsstämma varje år 
däremellan. Riksorganisationen skall 
meddela tid och plats för Riksstämma och 
Årsstämma senast 1:a december året 
innan. Riksstämma/Årsstämma behöver 
inte vara fysiskt samlad på en plats, 
tillgänglig mötesteknik kan utnyttjas. 

 

Riksstämma/Årsstämma 
Friluftsfrämjandet håller Riksstämma vart 
tredje år samt Årsstämma varje år 
däremellan. Riksorganisationen skall 
meddela tid och plats för Riksstämma och 
Årsstämma senast 1:a december året 
innan. Årsstämma behöver inte vara 
fysiskt samlad på en plats, tillgänglig 
mötesteknik kan utnyttjas. 

 

 
Föreslagen förändring öppnar 
möjligheten så att även Riksstämman 
kan genomföras digitalt 
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§ 7.1.2 
Motioner och förslag 
Förslag till ärenden att behandla vid 
riksstämma, inklusive förslag på 
järnmedaljörer, avges skriftligt till 
riksorganisationens styrelse. Varje 
medlem och organisation har rätt att 
lämna in förslag. 
 
Förslag från medlem insändes genom 
lokalavdelning och regionstyrelse med 
dess utlåtande. Förslag från medlem skall 
ha inkommit till lokalavdelning senast 15 
oktober, och från LA till regionstyrelse 
senast 15 november, året före 
riksstämmoåret samt från region till 
riksorganisationens styrelse senast 1 
januari riksstämmoåret. 
 
Förslag från lokalavdelning insändes 
genom regionstyrelse med dess utlåtande. 
Förslag från lokalavdelning skall ha 
inkommit till regionstyrelse senast 15 
november, året före riksstämmoåret och 
till riksorganisationens styrelse senast 1 
januari riksstämmoåret. 
 

Motioner och förslag 
Förslag till ärenden att behandla vid 
Riksstämman, inklusive förslag på 
järnmedaljörer, avges skriftligt till 
Riksorganisationens styrelse senast 1:a 
januari riksstämmoår. Varje medlem 
och organisation har rätt att lämna in 
förslag.  
 
Förslag från medlem insändes via 
Lokalavdelning med dess utlåtande. 
Förslag från medlem liksom 
Lokalavdelning insänds genom 
vederbörande region med dess utlåtande. 
Förslag från Region och Ungdomsstämma 
insändes direkt till Riksorganisationens 
styrelse. 
 
Förslag till ärende att behandla vid 
Årsstämma avges skriftligen till 
Riksorganisationens styrelse senast 1 
januari stämmoåret.  
Förslagsrätt tillkommer regionstyrelsen.   

 

 
Förslag till justering av texten i § 7.1.2 
har, i form av en motion, inkommit 
från region Väst. Riksorganisationens 
styrelse delar region Västs uppfattning 
och har därför lagt in förslaget till 
förändring i sitt eget förslag. 
Region Västs motion kommer, även 
den, att behandlas av Riksstämman. 
 
 
För att säkerställa att lokalavdelningar 
och regioner får tid att behandla de 
motioner som ställs till Riksstämman 
föreslås att tydliga stopptider införs i 
stadgarna. 
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Förslag från region och ungdomsstämma 
insändes direkt till riksorganisationens 
styrelse och skall ha inkommit senast 1 
januari riksstämmoåret. 
Förslag till ärende att behandla vid 
årsstämma avges skriftligt till 
riksorganisationens styrelse. 
Regionstyrelser har rätt att lämna in 
förslag. 
 
Förslag från regionstyrelse insändes direkt 
till riksorganisationens styrelse och skall 
ha inkommit senast 1 januari 
årsstämmoåret. 
 

§ 7.2 
Ungdomsstämma 
Ungdomsstämma hålls varje år under 
perioden 1:a oktober till 30:e november. 
Ungdomsstämma behöver inte vara 
fysiskt samlad på en plats, tillgänglig 
mötesteknik kan utnyttjas. 
 

Ungdomsstämma 
Ungdomsstämma hålls varje år under 
perioden 1:a oktober till 30:e november.  

 

 
Föreslagen förändring öppnar 
möjligheten så att även 
Ungdomsstämman kan genomföras 
digitalt 

§ 7.4.1 
Sammansättning 
Ordförande för Riksorganisationens 
styrelse väljs på Riksstämman och 

Sammansättning 
Ordförande för Riksorganisationens 
styrelse väljs på Riksstämman och 

 
Då valbarhetsåldern för ledamöter i 
styrelse sänks från 18 år till 13 år 
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Riksorganisationens styrelse utser inom 
sig vice ordförande. Mandatperioden är tre 
år för såväl ordförande som övriga 
ledamöter. Två ledamöter väljs på 
Riksstämman. Tre ledamöter väljs på 
varje Årsstämma.  
 
Om ordförande avgår under 
mandatperioden övertar vice ordförande 
dennes roll fram till kommande ordinarie 
Riksstämma. 
 
Vid Riksstämma och Årsstämma kan 
fyllnadsval förekomma. 
 
En majoritet av styrelsen ska vara över 18 
år. 
 

Riksorganisationens styrelse utser inom 
sig vice ordförande. Mandatperioden är tre 
år för såväl ordförande som övriga 
ledamöter. Två ledamöter väljs på 
Riksstämman. Tre ledamöter väljs på varje 
Årsstämma.  
 
Om ordförande avgår under 
mandatperioden övertar vice ordförande 
dennes roll fram till kommande ordinarie 
Riksstämma. 
 
Vid Riksstämma och Årsstämma kan 
fyllnadsval förekomma. 

 

anser styrelsen att en majoritet av 
styrelsen ska vara över 18 år. 

§ 7.5.1 
Sammansättning 
Valberedningen för Riksorganisationen 
består av ordförande, vice ordförande och 
tre ledamöter. Samtliga väljs för tre år på 
Riksstämman.  
 
Fyllnadsval kan, i förekommande fall ske 
på Årsstämmor. 

Sammansättning 
Valberedningen för Riksorganisationen 
består av ordförande, vice ordförande och 
tre ledamöter. Samtliga väljs för tre år på 
Riksstämman.  
 
Fyllnadsval kan, i förekommande fall ske 
på Årsstämmor. 

 
Då valbarhetsåldern för ledamöter i 
styrelse sänks från 18 år till 13 år 
anser styrelsen att denna justering 
även ska gälla valberedning. Dock 
ska minst en ledamot av 
valberedningen vara minst 18 år. 
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Minst en ledamot av valberedningen ska 
vara minst 18 år. 
 

§ 8.1 
Regionstämma 
Regionstämma hålls varje år under 
perioden 15:e mars till 30:e april. 
Regionstämma behöver inte vara fysiskt 
samlad på en plats, tillgänglig mötesteknik 
kan utnyttjas. 

Regionstämma 
Regionstämma hålls varje år under 
perioden 15:e mars till 30:e april. 

 

 
Föreslagen förändring öppnar 
möjligheten så att även 
Regionstämman kan genomföras 
digitalt 

§ 8.3.1 
Sammansättning 
Ordförande för Regionstyrelsen väljs på 
Regionstämman och Regionstyrelsen 
utser inom sig vice ordförande. 
Mandatperioden är tre år för såväl 
ordförande som övriga ledamöter. En 
tredjedel av ledamöterna väljs varje år det 
inte är Riksstämma. Ordförande samt 
resterande ledamöter väljs samma år det 
är Riksstämma. 
 
Om ordförande avgår under 
mandatperioden övertar vice ordförande 
dennes roll fram till kommande ordinarie 
regionstämma. 

Sammansättning 
Ordförande för Regionstyrelsen väljs på 
Regionstämman och Regionstyrelsen 
utser inom sig vice ordförande. 
Mandatperioden är tre år för såväl 
ordförande som övriga ledamöter. En 
tredjedel av ledamöterna väljs varje år det 
inte är Riksstämma. Ordförande samt 
resterande ledamöter väljs samma år det 
är Riksstämma. 
 
Om ordförande avgår under 
mandatperioden övertar vice ordförande 
dennes roll fram till kommande ordinarie 
regionstämma. 

 
Då valbarhetsåldern för ledamöter i 
styrelse sänks från 18 år till 13 år 
anser styrelsen att en majoritet av 
styrelsen ska vara över 18 år. 
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En majoritet av styrelsen ska vara över 18 
år. 
 

 

§ 8.4.1 
Sammansättning 
Valberedningen för regionen består av 
ordförande och minst två ledamöter. 
Samtliga väljs för 3-åriga mandatperioder, 
men med olika invalsår så att minst en 
valberedare utses årligen. Rollen som 
sammankallande beslutas årligen.  
 
Fyllnadsval kan ske vid behov. 
 
Minst en ledamot av valberedningen ska 
vara minst 18 år. 
 

Sammansättning 
Valberedningen för regionen består av 
ordförande och minst två ledamöter. 
Samtliga väljs för 3-åriga mandatperioder, 
men med olika invalsår så att minst en 
valberedare utses årligen. Rollen som 
sammankallande beslutas årligen.  
 
Fyllnadsval kan ske vid behov 

 

 
Då valbarhetsåldern för ledamöter i 
styrelse sänks från 18 år till 13 år 
anser styrelsen att denna justering 
även ska gälla valberedning. Dock 
ska minst en ledamot av 
valberedningen vara minst 18 år. 

§ 9.1 
Årsmöte 
Årsmöte hålls varje år senast 15:e mars. 
Årsmötet behöver inte vara fysiskt samlad 
på en plats, tillgänglig mötesteknik kan 
utnyttjas. 

 

Årsmöte 
Årsmöte hålls varje år senast 15:e mars. 

 

 
Föreslagen förändring öppnar 
möjligheten så att även 
lokalavdelningens årsmöte kan 
genomföras digitalt 
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§ 9.3.1 
Sammansättning 
Ordförande för Lokalavdelningens styrelse 
väljs på årsmötet och styrelsen utser inom 
sig vice ordförande, sekreterare och 
kassör. Mandatperioden är ett år för 
ordförande samt två år för övriga 
ledamöter. Ordförande och hälften av 
ledamöterna väljs varje år .  
 
Om ordförande avgår under 
mandatperioden övertar vice ordförande 
dennes roll fram till kommande ordinarie 
årsmöte. 
 
En majoritet av styrelsen ska vara över 18 
år. 

 

Sammansättning 
Ordförande för Lokalavdelningens styrelse 
väljs på årsmötet och styrelsen utser inom 
sig vice ordförande, sekreterare och 
kassör. Mandatperioden är ett år för 
ordförande samt två år för övriga 
ledamöter. Ordförande och hälften av 
ledamöterna väljs varje år .  
 
Om ordförande avgår under 
mandatperioden övertar vice ordförande 
dennes roll fram till kommande ordinarie 
årsmöte. 

 
Då valbarhetsåldern för ledamöter i 
styrelse sänks från 18 år till 13 år 
anser styrelsen att en majoritet av 
styrelsen ska vara över 18 år. 

§ 9.4.1 
Sammansättning 
Valberedning bör bestå av minst tre 
personer varav en person väljs varje år. 
Vid mindre lokalavdelningar kan färre 
personer ingå i valberedningen. 
 
Minst en ledamot av valberedningen ska 
vara minst 18 år. 

Sammansättning 
Valberedning bör bestå av minst tre 
personer varav en person väljs varje år. 
Vid mindre lokalavdelningar kan färre 
personer ingå i valberedningen. 

 
Då valbarhetsåldern för ledamöter i 
styrelse sänks från 18 år till 13 år 
anser styrelsen att denna justering 
även ska gälla valberedning. Dock 
ska minst en ledamot av 
valberedningen vara minst 18 år. 
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Not: Till dessa stadgar finns bilagan 
Styrdokument för styrdokument och 
riktlinjer, samt bilagan 
Organisationsförteckning, 
Riksorganisationens styrelse ansvarar för 
att hålla organisationsförteckningen 
uppdaterad.  
Utöver detta finns även administrativa 
hjälpmedel i form av mallar för 
Tidplan/Aktiviteter och Ärendelista för 
stämmor/årsmöten. 

 

Till dessa stadgar finns bilagan 
Styrdokument och policys, samt bilagan 
Organisationsförteckning, 
Riksorganisationens styrelse ansvarar för 
att hålla organisationsförteckningen 
uppdaterad.  
Utöver detta finns även administrativa 
hjälpmedel i form av mallar för 
Tidplan/Aktiviteter och Ärendelista för 
stämmor/årsmöten. 

 

 

 


