Nedanstående reviderade stadgar antogs vid föreningens årsmöte den 19 maj 2020
§1 Namn
Föreningens svenska namn är Naturturismföretagen.
Föreningens engelska namn är Swedish Nature and Ecotourism Association.
§2 Syfte
Föreningen är en partipolitiskt oberoende, icke vinstdrivande branschföreträdare med syfte att
främja en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar natur- och ekoturism1 i Sverige.
1 Naturturism enligt definition i Nationell naturturismstrategi 2018 och Ekoturism så som den definieras i

kvalitetsmärkningen Nature’s Best sex grundprinciper.

Föreningen skall arbeta för att:
• genom påverkansarbete, samverkan och kunskapsspridning förbättra förutsättningarna för naturoch ekoturismnäringen i Sverige
• Tillföra och sprida kunskap om natur- och ekoturism i Sverige, dess förutsättningar och möjligheter
• Företräda och stärka medlemsföretagen i de frågor som berör medlemmarna
• Stärka och synliggöra kvalitetsmärkningen Natures Best Sweden
§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 Natures Best Sweden 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. 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. 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 1 år.
Revisorernas årsberättelse ska delges styrelsen minst fyra veckor före årsmötet. Årsberättelsen ska
vara revisorn tillhanda för granskning enligt överenskommelse mellan föreningens ordförande och
revisorn.
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§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 skall vara styrelsen tillhanda
senast två månader före årsmötet. 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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