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I Sällskapet ftir Naturskydd ingår två kategorier av medlemmar. De allra flesta iir med i
riksorganisationen Svenska Naturskyddsftireningen (SNF) och dtirmed automatiskt också
medlemmar i den lokala naturskyddsftireningen utan att betala någon siirskild medlemsavgift
till denna. Du är en av de 35 personer som 2013 enbart var med i Sällskapet genom attbetala
en årsavgift på 100 kronor, som helt tillfaller fiireningen.

Vid årsmötet med Sällskapet kommande mandag den l7 mars kommer styrelsen att fiireslå en
ftiriindring av ftireningens stadgar efter en propå från SNF (se bilaga). Enligt § 3 i detta
ftirslag kan nytt medlemskap i enbart Sällskapet inte tecknas. De personer som betalat
årsavgiften fiir 2004 kommer dock att stå kvar så länge som de betalar sin årsavgift. Den är
fiir nåirvarande 100 kr (bankgiro 474-5675).Pä sikt kommer därftir inga lokala medlemmar att
finnas kvar.

Jag våinder mig mot detta diktat från SNF av ftiljande skäl:
l. Det kommer alltid att finnas personer som av olika skäl ej iir intresserade av

medlemskap i SNF, men som ändå vill stödja det arbete fiir naturvården i kommunen
som Sällskapet utfiir.

2. De lokala medlemmarna gynnar ftireningens ekonomi. För 2013 rörde det sig om en
summa på 3 500 kronor.

3. Det finns fran 1986 en överenskommelse mellan SNF och Sällskapet att lokala
medlemmar skulle ffi ftirekomma inom vår fiirening. Redan då ftirsökte
riksorganisationen upphäva lokalt medlemskap.

4. Som ett exempel på en ftirening med mjukare framtoning åin SNF kan Sveriges Ornito-
logiska Förening nämnas. Medlemmar i den regionala ftireningen Wermlands Ornito-
logiska Förening tvingas ej vara med i ornitologernas riksorganisation.

Det iir min ftirhoppning att du kan komma till årsmötet och också stödja mitt ftirslag. Det
vore likaså värdefullt att då ffi höra din motivering, varftir du valt att enbart varamedlem i
Sällskapet. Skrivningen under § 3 rad 4-12 i fiirslaget till åindring av stadgarna ersätts av
ftiljande formulering, vilken stiimmer överens med nuvarande stadgar: Den som så önskar
hor rcitt att vara medlem i Söllskapet for Naturskydd uton att vara SNF-medlem. Kommer
SNF inte att gå med på detta har Sällskapet ändå visat sitt missnöje med riksorganisa-
tionens agerande.

Vid ftiregående årsmöte beslutades att ftireningens narnn skulle vara Sällskapet ftir
Naturskydd. Styrelsens ftirslag, vilket var Naturskyddsftireningen i Kristinehamn, röstades
alltså ned. Styrelsen har ej respekterat detta beslut i sin helhet utan parallellt med
Sällskapet ftir Naturskydd har också Naturskyddsftireningen i Kristinehamn anvålnts.
Detta kan leda till missuppfattningen att det finns två naturskyddsftireningar i
Kristinehamn. Jag ftireslår därför årsmötet besluta att ftireningen i skrivelser, annonser,
kallelser m.m. presenterar sig på ftiljande sätt: Sallskapet fi)r Naturslqtdd i Kristinehamn
(med större bokstciver)och under eller bredvid detta Krets av Svenska
Naturslqtddsftreningen (med mindre bokstciver). De bådaftreningarnas loggor skall
också voro med.
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