	
  
	
  
	
  

Stadgar för Naturturismföretagen
Nedanstående stadgar antogs vid föreningens årsmöte den 11 april 2018.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Naturturismföretagen.
Föreningens engelska namn är Swedish Nature and Ecotourism Association.
§ 2 Syfte
Föreningen är en partipolitiskt oberoende, ideell förening vars syfte är att främja ekoturism
i Sverige och internationellt.
Föreningen skall arbeta för att:
• termen ”ekoturism” behåller en väl avgränsad innebörd av hänsynstagande och
kunskapsutvecklande kvalitetsturism så som den framställs i ekoturismmärkningen
Naturens Bästas / Nature´s Best kriteriedokument.
• all turism inriktad på natur eller kombinationen natur och kultur styrs mot att fylla kraven
för ekoturism
• öka kunskapen hos och underlätta samverkan mellan turister, lokalbefolkning, markägare,
turism och andra lokala näringar, forskning, myndigheter samt natur- och miljövård.
• samla aktörer inom turism och natur- och miljövård i ett nätverk och vara
informationscentral för dessa
• löpande utveckla och förbättra ekoturismmärkningen Naturens Bästa / Nature´s Best och
aktivt bidra till att andra handledningar och branschrekommendationer utvecklas och
sprids bland naturbaserad turism i Sverige och på internationella destinationer.
• stödja tillkomsten av praktiska manualer inom området ekoturism
• ekoturismen skall användas som verktyg för en hållbar utveckling såväl i Sverige som
internationellt, t ex i glesbygder och i biståndsverksamheten
• främja utbildning och forskning kring ekoturism
§ 3 Medlemskap och avgifter
Fysiska och juridiska personer äger rätt att söka medlemskap i föreningen. Medlemmarna
lägger årligen en avgift som beslutas av årsmötet.
§ 4 Uteslutning
Medlem som agerar i strid med föreningens stadgar och/eller skadar föreningens anseende
och förtroende genom att uppenbart och vid upprepade tillfällen bryta mot föreningens
värdegrund såsom den sammanfattas i ekoturismmärkningen Naturens Bästa / Nature´s
Best kan uteslutas av föreningens styrelse. Sådant beslut kan överklagas till årsmötet.
§ 5 Rösträtt
Medlem är röstberättigad vid årsmötet och extra medlemsmöten, med en röst var. Medlem
är röstberättigad vid årsmötet och extra medlemsmöten, med en röst var. Beslut vid
röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 6 Organisation
Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse med minst 9 och högst 11
ordinarie ledamöter. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
och övriga ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av två år, varav
hälften väljs vartannat år. Ordförande och vice ordförande väljs vid skilda årsmöten.
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Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Ordföranden har
utslagsröst vid lika röstetal i styrelsen.
Verksamhetsåret skall vara kalenderår.
§ 7 Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet skall finnas en auktoriserad revisor och en
revisorsuppleant. Dessa väljs av årsmötet för en mandatperiod på 1år.
Revisorernas årsberättelse ska delges styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
§ 8 Valberedning
Valberedning, bestående av en ordförande och två ledamöter, föreslås och väljs av årsmötet.
§ 9 Kansli
Föreningens löpande verksamhet ska handläggas av ett kansli. Styrelsen beslutar om
personal och arbetsuppgifter.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte bör hållas senast april månad. Motion till årsmötet från medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast 31 december. Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista
skall ske senast tre veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Prövning om mötet är behörigt utlyst
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av röstlängd
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse och fastställande av balans- och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av arvoden
13. Beslut om medlemsavgifter
14. Styrelsens rapporter och förslag
15. Behandling av motioner
16. Nya frågor
§ 11 Firmatecknare
Styrelsen utser firmatecknare
§ 12 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte kan hållas när styrelsen eller revisorerna eller en tredjedel av
medlemmarna så kräver. Kallelse skall sändas ut minst två veckor i förväg.
§ 13 Stadgeändring
Stadgeändring kan beslutas vid två på varandra följande årsmöten.
§ 14 Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske om två tredjedelars majoritet uppnås vid två på varandra
följande årsmöten. Eventuella tillgångar ska då tillfalla annan svensk organisation med
motsvarande syfte.
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