
 
 

Av Årsstämman 2022 beslutade stadgeändringar 
 
Årsstämman 2022 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 riktlinjer 

Utöver dessa stadgar styrs 
Friluftsfrämjandets verksamhet av 
styrdokument och riktlinjer.  
Styrdokument skall följas av hela 
Friluftsfrämjandet, inklusive 
Riksorganisationen medan riktlinjer skall 
följas av Riksorganisationen. 
Föreningens samtliga gällande styrdokument 
och riktlinjer finns tillgängliga via 
friluftsframjandet.se  
 
Nya och förändrade styrdokument och 
riktlinjer beslutade av Riksorganisationens 
styrelse bekräftas av nästkommande 
Årsstämma/Riksstämma. 
 

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. 
 

• Justering av paragrafens rubrik så 
att den stämmer överens med 
namnet på styrdokumentet. 

• Förtydligande av dokumentens 
verkningsområden. 

• Att ta bort uppräkningen av 
gällande styrdokument och 
riktlinjer från ”Styrdokument för 
styrdokument och riktlinjer” 
kommer att underlätta 
hanteringen eftersom styrelsen 
och i sin tur stämman då inte 
behöver besluta om 
förändringarna i uppräkningen 
utan det räcker med att de 
beslutar om nya styrdokument 
som eventuellt tillkommer. 

• Alla styrdokument och riktlinjer 
finns publicerade på 
friluftsframjandet.se 

§ 5 Förtjänstmärken och medaljerna används 
som belöning, för aktiva insatser, till ledare 
och funktionär inom Friluftsfrämjandet samt 

Förtjänstmärken och medaljerna används som 
belöning, för aktiva insatser, till ledare och 
funktionär inom Friluftsfrämjandet samt om 

• Idag nämns bara ledare och 
funktionärer som möjliga 
mottagare av våra utmärkelser. 
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om styrelser finner särskilda skäl även till 
annan förtjänt person. 
 
Friluftsfrämjandets högsta utmärkelse, 
Järnmedalj, beslutas av Riksorganisationens 
styrelse och utdelas på ordinarie 
Riksstämma. Övriga utmärkelser beslutas av 
Riksorganisationens styrelse, Regionstyrelse 
eller Lokalavdelnings styrelse inom sitt 
respektive verksamhetsområde.  
 
Friluftsfrämjandets utmärkelser är: 
- Förtjänstmärke, 
- Förtjänstmedalj i valörerna silver, guld.  
- Stora Förtjänstmärket, 
- Järnmedalj. 
 
Förtjänstmärket kan tilldelas ledare, 
förtroendevald, funktionär eller anställd efter 
tre års aktiva insatser. 
 
Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas den 
ledare, förtroendevald, funktionär eller 
anställd som tidigare kvalificerat sig för 
Förtjänstmärket, efter ytterligare fyra års 
aktiva insatser. 
 
Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas ledare, 
förtroendevald, funktionär eller anställd som 
tidigare kvalificerat sig för Silvermedalj, efter 
ytterligare fyra års aktiva insatser. 
 

styrelser finner särskilda skäl även till annan 
förtjänt person. 
 
Friluftsfrämjandets högsta utmärkelse, 
Järnmedalj, beslutas av Riksorganisationens 
styrelse och utdelas på ordinarie Riksstämma. 
Övriga utmärkelser beslutas av 
Riksorganisationens styrelse, Regionstyrelse 
eller Lokalavdelnings styrelse inom sitt 
respektive verksamhetsområde.  
Beslutande styrelse ansvarar för registrering 
av utmärkelser i centrala medlemsregistret. 
 
Friluftsfrämjandets utmärkelser är: 
- Förtjänstmärke, 
- Förtjänstmedalj i valörerna silver, guld.  
- Stora Förtjänstmärket, 
- Järnmedalj. 
 
Förtjänstmärket kan tilldelas ledare eller 
funktionär efter tre års aktiva insatser. 
 
Förtjänstmedalj i silver kan tilldelas den 
ledare eller funktionär som tidigare kvalificerat 
sig för Förtjänstmärket, efter ytterligare fyra års 
aktiva insatser. 
 
Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas den 
ledare eller funktionär som tidigare kvalificerat 
sig för Silvermedalj, efter ytterligare fyra års 
aktiva insatser. 
 

Styrelsen föreslår att även 
förtroendevalda och anställda ska 
kunna nomineras för samtliga 
utmärkelser. 

• Ta bort meningen ”Beslutande 
styrelse ansvarar för registrering 
av utmärkelser i centrala 
medlemsregistret.” då detta idag 
inte är teknisk möjligt. 

• Byt ut ordet ”centralt” mot ordet 
”nationellt” 
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Stora förtjänstmärket kan tilldelas den 
ledare, förtroendevald, funktionär eller 
anställd som tidigare kvalificerat sig för 
Guldmedalj, efter totalt minst 15 års aktiva 
insatser. 
 
Järnmedalj kan tilldelas den ledare, 
förtroendevald, funktionär eller anställd som 
tidigare kvalificerat sig för Stora 
Förtjänstmärket, och som under totalt minst 
20 år aktivt verkat för Friluftsfrämjandet såväl 
lokalt, regionalt som nationellt. Järnmedaljen 
skall vara synnerligen exklusiv.  
 
Hedersordförandeskap, hedersledamotskap 
kan på förslag från Riksorganisationens 
styrelse tilldelas person som på ett 
synnerligen utmärkt sätt gagnat 
Friluftsfrämjandet.  
Styrelserna i Region och Lokalavdelningar 
kan på liknande sätt föreslå inom den egna 
organisationen. 
 

Stora förtjänstmärket kan tilldelas den ledare 
eller funktionär som tidigare kvalificerat sig för 
Guldmedalj, efter totalt minst 15 års aktiva 
insatser. 
 
Järnmedalj kan tilldelas den ledare eller 
funktionär som tidigare kvalificerat sig för Stora 
Förtjänstmärket, och som under totalt minst 20 
års arbete gagnat Friluftsfrämjandet såväl 
lokalt, regionalt som centralt. Järnmedaljen 
skall vara synnerligen exklusiv.  
 
Hedersordförandeskap, hedersledamotskap 
kan på förslag från Riksorganisationens 
styrelse tilldelas person som på ett synnerligen 
utmärkt sätt gagnat Friluftsfrämjandet.  
Styrelserna i Region och Lokalavdelningar kan 
på liknande sätt föreslå inom den egna 
organisationen. 
 

§ 7.1.2 Förslag till ärenden att behandla vid 
Riksstämma, inklusive förslag på 
Järnmedaljörer, avges skriftligt till 
Riksorganisationens styrelse.  
 
(Redaktionell ändring Nytt stycke) 
Varje medlem och organisation har rätt att 
lämna in 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. 
 

Ny stycke-indelning 
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§ 7.2.2 Förslag till ärenden att behandla vid 
Ungdomsstämman avges skriftligt till 
Riksorganisationen senast 15:e september. 
Varje ungdomsmedlem och organisation har 
rätt att lämna in förslag. 
 
(Redaktionell ändring Nytt stycke) 
Förslag från Ungdomsstämman avges 
skriftligt till Riksorganisationens styrelse. 
 

Förslag till ärenden att behandla vid 
Ungdomsstämman avges skriftligt till 
Riksorganisationen senast 15:e september. 
Varje ungdomsmedlem och organisation har 
rätt att lämna in förslag. 
Förslag från Ungdomsstämman avges skriftligt 
till Riksorganisationens styrelse. 
 

Ny stycke-indelning 
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Redaktionella ändringar och förtydliganden i ett av de administrativa hjälpmedel som finns bifogat stadgarna:  

”Sammanställning av aktiviteter och tider i de demokratiska processerna”, Förändringar i kursiv text 

 

Punkt 10  
 

Förslag till ärenden att behandlas på 
Riksstämman (motioner), inklusive förslag på 
järnmedaljörer, Riksorganisationen tillhanda. 
 
Datum för när medlem, lokalavdelning, 
region och Ungdomsstämma senast ska 
insända motion regleras i stadgarna § 7.1.2 
Motioner och förslag. 
 

  

Punkt 12 Förslag och motioner till Ungdomsstämman, 
Riksorganisationen tillhanda 
 
Ungdomsmedlemmar och styrelse för 
lokalavdelning, region samt riksorganisation 
har rätt att lämna in förslag. 
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Punkt 20 Verksamhets- och preliminär budgetplan, 
förslag till ärenden att behandlas vid 
stämman, valberedningens förslag samt år 
före riksstämmoår förslag till 
valberedningsgrupp tillgängliggörs för 
Regionstyrelse via friluftsframjandet.se. 
 

 
 

Punkt 21 Föredragningslista, verksamhets- och 
förvaltningsberättelse, revisorernas 
berättelse, budgetplan samt en omgång av 
de ärenden som tidigare tillgängliggjorts för 
Regionstyrelse tillgängliggörs för ombuden 
via friluftsframjandet.se  
 

  

 


