
 
Motion till Naturskyddsföreningen 2020  
 

 
 
Ökad Återbäring och ökade Projektmedel för att få lokal verksamhet  
 
Behov av mer verksamhet lokalt i en folkrörelse.  
För att föreningen även i framtiden skall vara en medlemsstyrd förening så måste Kretsar 
och Länsförbund ges möjlighet till ett bra arbete och en livlig verksamhet. Det kräver att det 
finns bra stöd. Detta får inte bli för svårt och administrativt krångligt för det vill inte våra 
medlemmar lägg sin tid på. De vill helst genomföra aktiviteter. Väldigt många andra 
föreningar har någon form av administrativt stöd, ofta i form av en konsulent i varje län. 
Kretsarna lägger mycket tid på att påverka beslut på lokal nivå, där är ofta 
Naturskyddsföreningens representant den ende som gör detta ideellt. Men då många möten 
sker på dagtid är det svårt att hinna med. 
Det krävs en omprövning av hur föreningen skall vara organiserad, var resurserna skall 
placeras, lokalt eller centralt. 
 
 
Återbäring 
Våra medlemsavgifter var 2018 ca 36 miljoner kr. Återbäringen på våra medlemsavgifter är i 
dag 35 %, totalt ca 13 miljoner kr. Våra medlemsavgifter som återbetalas fördelas till kretsar 
med 9,8 %, länsförbund 4,6 %, regionala kanslier 13,3 %, projektmedel 2,8 %, 
nätverkskoordinatörer 1,7 % och annat lokalt arbete 3,8 %. 
 
2006 höjdes medlemsavgiften senast, prisökningen har varit ca 19 % (konsumentprisindex) 
på dessa 14 åren. En betydligt större förändring gäller portot för medlemsutskick, 
föreningsbrev har upphört och portot ökat från 5 kr för upp till 100g år 2006 till 11 kr för 50g 
och 22 kr för 100g år 2020.  
Det krävs en förstärkning i kassan annars kommer alla tryckta program och årsskrifter 
upphöra. Många av våra äldre medlemmar, som dessutom är många, anser att den lokala 
årsskriften är en viktig orsak till att man är medlem. 
För en liten krets finns det bara kvar ca 1000-2000 kr att använda till aktiviteter, utbildning 
eller deltagande på läns- eller riksstämma när medlemsutskick, och årsmöte är avklarat.  
 
 
Projektmedel 
Projektmedel som kretsar och länsförbund kan söka är på totalt endast 1 miljon kr i dag och 
måste öka kraftigt för att det skall bli något om många söker. Allt för små projektbidrag är 
ingen idé att söka då det är för mycket ideellt arbete att söka och redovisa. 
Våra yngre medlemmar kan vara med när det händer något praktiskt men vill inte knyta upp 
sig på långa åtaganden. När något skall göras som kostar pengar skall det inte hela tiden vara 
nödvändigt att skapa ett projekt och söka pengar 6 månader i förväg. Vi lägger för mycket tid 
på administration som ingen vill göra och för lite på aktion som vi vill göra. 
Det borde finnas möjlighet att söka projektpengar under hela året och få ett besked inom en 
månad för små aktiviteter. För stora projekt kan det fortfarande vara lämpligt med ansökan 
2 gånger om året.  
 
 



Regionala kanslier 
Det regionala kansliet Väst som nu har funnits i 9 år ger stöd med kontakter, planering av 
utbildning och samordning inom regionen av sakfrågor som berör fler länsförbund.  
För att ett regionalt kansli skall vara uthålligt i tid kan det inte baseras på endast en tjänst. 
För kansliets styrgrupp blir det mycket arbete i förhållande till kansliets arbetstid. 
 Kansliet är mycket sårbart om den personen slutar och man får börja om på nytt.  
Ensamarbete är inte en bra arbetsmiljö.  
Vår önskan är att varje kansli skall bemannas utifrån det arbetsbehov som finns. 
Verksamhetsutvecklaren bör kompletteras med en kommunikatör som har god lokal 
förankring och som läser lokal press, som kan sprida info, hålla kontakt och hjälpa kretsar att 
utforma och sprida debattartiklar. Vi behöver även en person som jobbar för att få igång 
olika projekt. Det finns gott om projektpengar att söka externt, där har vår förening varit 
dålig på att söka pengar. Anledningen är att det är jobbigt att söka, administrera och 
redovisa om det skall göras med bara ideellt arbete. Därför behövs den typen av stöd från 
ett regionalt kansli. 
Kansliet kan även bli ett viktigt stöd för fältbiologerna. 
Skulle varje kansli ha två tjänster behövs anslaget ökas från dagen 5 till 13 miljoner kronor. 
 
Gåvor från våra medlemmar 
Föreningen har blivit duktig på att få gåvor till allt större belopp till föreningen. En stor del av 
dessa gåvor är från våra medlemmar som via autogiro ger en extra gåva. De vill stödja 
Naturskyddsföreningens miljöarbete och tror att det går till hela föreningen. Därför bör 
pengarna fördelas både centralt och lokalt. Dessa gåvor har hittills bara gått till rikskansliets 
verksamhet.  
Om man bara ser gåvor från allmänheten är de på över 50 miljoner. Det är 40% större än 
medlemsintäkterna. En återbäring på 35%, även på dessa gåvor från allmänheten skulle 
innebära ca 18 miljoner kronor extra till projektpengar. 
Under de senaste 14 åren har stödet till kretsar och länsförbund minskat med 19 % samtidigt 
som Rikskansliet växer och har i dag ca 140 tjänster. Är det så vi vill fördela våra resurser? 
Rikskansliet vill driva sina kampanjer men hur skall kretsarna få ett bra stöd att driva sina 
idéer framåt?  
 
Vi måste alltså besluta var vi tror att pengarna gör mest nytta, lokalt eller centralt.  
 
 

 

Motion 46, 2018 Högre återbäring – relaterat till målområde 5, 

En motion 2018 hade ungefär samma tankar, här nedan finns motionärens förslag till beslut och 

riksstyrelsens yttrande. Riksstyrelsens svar hänvisar till resursutredningen, men inget har hänt. 

https://riksstamma.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/files/2018/04/motioner-propositioner-

riksstamma2018_3.pdf  (motion på sid 174 ) 

Förslag till beslut 

 att återbäringen till kretsarna och länsförbunden skall höjas från och med senast 2020 (återbäringen 

för 2019) genom att i underlaget för beräkningen av återbäringen på 35 % medräkna inbetalda 

medlemsavgifter och det gåvobelopp som medlemmarna betalar in tillsammans med 

medlemsavgiften. 

about:blank
about:blank


 Riksstyrelsens yttrande 

Det lokala och regionala arbetet är kärnan i Naturskyddsföreningen. Det ideella 
engagemanget är både omfattande och imponerande och föreningens viktigaste tillgång. För 
många kretsar utgör återbäringen den enda ekonomiska resursen, vilket också framgår i den 
resursutredning som genomförts efter riksstämman 2016. I samband med utredningen har 
bland annat kretsarnas och länsförbundens olika behov undersökts. Resultaten av 
resursutredningen, som är en av riksstämmohandlingarna, kommer att påverka det framtida 
stödet till såväl kretsar som länsförbund. Resursutredningens slutsats angående kretsarnas 
och länsförbundens ekonomi är att en generell höjning av återbäringen inte löser 
folkrörelsens utmaningar. Behoven av pengar ser olika ut på olika ställen och systemet 
behöver utformas på ett sätt som möter de utmaningarna.  

Enligt Naturskyddsföreningens stadgar, § 8 Återbäring, är det riksstyrelsen som beslutar i 
vilken omfattning medlemsavgiften ska återbäras till kretsar och länsförbund. Stadgarna 
anger inte att andra medel än medlemsavgiften ska återbäras. Riksstyrelsen anser dock att 
det finns anledningar att se över det rådande återbäringssystemet för att än mer stötta de 
delar av folkrörelsen som har behov av utökade ekonomiska medel. Även detta är en del av 
resursutredningen.  

Riksstyrelsen föreslår riksstämman besluta  

•att avslå motionen 

Stämman 2018 beslutar att bifalla Jan Holmbäcks tillika styrelsens nya förslag, att 

riksstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett ekonomiskt stöd till kretsarna, utöver 

återbäringen, kan utformas i form av ett verksamhetsbidrag. 

 
Vi yrkar på: 

• Att styrelsen redovisar vilka beslut som tagits som rör återbäringen med ledning av 
resursutredningen och stämmobeslut. 

• Att större ekonomiska resurser än i dag skall gå för att stärka kretsar, länsförbund 
genom omfördelning av befintliga medel. 

• Att andelen till projektbidrag bör ökas kraftigt.  

• Att mindre projektbidrag skall kunna sökas under hela året med beslut inom en 
månad 

• Att varje kansli skall ges möjlighet till att omfatta fler tjänster utifrån de behov som 
finns vilket kräver ett större bidrag utbetalas från riks. 

• Att återbäringen 35 % skall räknas på både medlemsintäkter och de frivilliga gåvor 
som våra medlemmar skänker. Om detta kräver stadgeändring så skall detta ske. 

• Att förändringen bör ske i steg under 3 år så att alla berörda hinner anpassa sin 
verksamhet med början 2021. 
 
  
Hallands Naturskyddsförening 
 
Ordf Anders Tullander 2020-01-28 

  



Bilaga 1 till motion 
Ökad Återbäring och ökade Projektmedel för att få lokal verksamhet, Halland 2020 
 
Sammanställning av siffror från årsredovisningar från Naturskyddsföreningen 
 

Medlemsintäkter och återbäring 2014 2016 2018 
Medlemsintäkter kkr  36 353 29 599* 37 769 
 Föregående års medlemsintäkter ? 36 066 35 858  100% 
Återbäring kkr 
 Återbäring krets 3 500 + 20 kr per medlem   3 402   3 627   3 518  27%   9,8% 
 Återbäring län 15 000 + 10kr per medlem   1 581   1 703   1 646 13%   4,6% 
 Projektbidrag   4 065      917   1 022   8%   2,8% 
 Regionala kanslier   -   4 778   4 783 37% 13,3% 
 Nätverkskoordinatörer      950      641     630   5%   1,7% 
 Övrigt lokalt o regionalt arbete   1 555      957   1 365 11%   3,8% 
 Summa återbäring  11 553 12 623 12 964 100%   36% 
(skall vara 35% av föregående års medlemsintäkter)    32%**   35%   36% 
 *) Nytt beräkningssätt, **) Räknat på årets medlemsintäkt 
 

Gåvor kkr   2014 2016 2018 
 Allmänheten   52 727 42 088 53 697 x 0,35= 18800 
 Företagssamarbeten     5 870   9 068 
 Stödföretag    3 365      720   1 216 
 Miljöfondsintäkter   15 616 10 485 
 Generell gåva     1 660   2 169 
 Postkodlotteriet   14 021 15 000 17 000 
 Summa insamlade medel   70 113 80 954 93 635 
 
Inflation, konsumentprisindex KPI  
19% ( nov 2005 4116, nov 2019 4914) genomsnitt ca 1,4% per år 
För att bara täcka inflationen på återbäringen sen 2005 behövs 2 miljoner kronor. 
 
Budget för kansli Väst 2019 
Kanslibidrag från riks 600 000 kr 
 
Lön 80% inkl sociala avgifter 290 000 + 131 000 =421 000 
Hyra 45 000 
Kontorskostnader och Resor 25 000 
Kurser netto 50 000 
Bank o redovisning o arvoden 20 000 
Styrgrupp 28 000 
Summa kostnader ca 600 000 kr  
 
Behov  
2 heltidstjänster 2x360 000x1,45 = 1 040 000 
Hyra 50 000 
Kontorskostnader och Resor 50 000 
Kurser netto 100 000 
Bank o redovisning o arvoden 20 000 
Styrgrupp 35 000 
Summa kostnader ca 1 300 000 kr  



 
För kanslier 2018 använde riks 4 783 kkr.  (antal? max 10 st) 
Med förslaget ovan med 2 heltidstjänster per kansli behövs 13 000 kkr om det skall vara 10 
stycken kanslier. Ett tillskott i budgeten krävs med ca 8 miljoner kronor. 
 
 
Hallands länsförbund 2019, ca 4200 fullbetalande medlemmar 
 
Återbäring län 15 000 + 10kr per huvudmedlem 57 000 kr 
Hallands natur årstidskrift, tryck ca 4500st, utskick ca 4200st, Totalkostnad 98 000 kr 
( tryck 51 000 o redaktör 15 000 o Porto 32 000 kr) 
 
Liten krets 150 huvudmedlemmar 
Återbäring län 3 500 + 20kr per huvudmedlem ca 6500 kr 
Programutskick 150 ex, tryck + porto 11kr ca 3000 kr 
Årsmöte, Lokal och fika    ca 2000 kr 
Kvar att arbeta med   ca 1500 kr 
 
Sammanställt av Anders Tullander 


