
Naturskyddsföreningen i Falun 
Förslag till miljöpolicy, samt policy för resor och politiskt 
engagemang i kombination med styrelseuppdrag

Förslag till tillägg/ändringar kretsstämman 14 mars 2015:

Ersättning för extra kostnader vid resor då man företräder föreningen
När man åker som representant för länsförbundet, betalar länsförbundet resekostnaden. Vid 
övernattning kan kretsen då ersätta utgifter för boende av rimlig standard.

Reser man för kretsens räkning kan både resa och boende betalas. Vilka utgifter som ersätts 
beror på uppdragets karaktär. Resorna måste planeras i så god tid att styrelsen har en 
möjlighet att sammanträda och fatta beslut i frågan.

Politiskt engagemang
Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden förening, och om ledamöter 
också har ett framskjutet partipolitiskt engagemang kan det leda till jävsituationer och/eller att 
föreningen tagit ställning för ett visst parti.

En person med en framskjuten position i något politiskt parti, bör tacka nej till uppdrag som 
ledamot i Naturskyddsföreningen Faluns styrelse. 

Däremot kan det gå att kombinera en plats i styrelsen med en mera tillbakadragen politisk 
plats, till exempel som ersättare i omvårdnadsnämnden, om detta inte berör 
Naturskyddsföreningens verksamhetsområden. Detta får sittande styrelse avgöra från fall till 
fall.

Partipolitiska förtroendeuppdrag förhindrar inte att man engagerar sig i till exempel 
föreningens intressegrupper. 

Det åligger valberedningen att informera om policyn. Sittande ledamot bör informera övriga 
styrelsen om hen blir förtroendevald eller motsvarande i ett politiskt parti.

Policy antagen av kretsstämman den 26 mars 2011:

Resor

� I samband med styrelsemöten i eller nära Falu tätort försöker medlemmarna så långt 
möjligt gå eller cykla. Samma sak gäller vid affischering i och nära tätorten.

� Vid aktiviteter för kretsens medlemmar inom räckhåll för busslinjerna (dock inte nere 
på stan) ska mötestider i möjligaste mån anpassas till busstiderna som anges i 
annonseringen. Kollektivtrafik ska vara huvudalternativet när så är möjligt och 
annonseringen ska utförligt tala om hur man åker, när och var man kliver på och av, 
helst biljettkostnaden.

� Till kretsens naturutflykter bortom busslinjerna börjar vi med rutinen att alla deltagare 
kontaktar utflyktssamordnaren för samtransport. Där inför vi en mer strikt föranmälan 
som gör det möjligt att organisera samåkning med egna bilar.



� Schablonavgift för samåkning med bil införs: Med en milkostnad på 20 kr blir avgiften 
5 kr /mil om man räknar på fyra i en bil. Den schablonen tillämpas oberoende av antalet 
passagerare. Schablonen revideras när skatteverkets schablon höjs.

� Som alternativ bör kretsen ha beredskap för att hyra minibuss via Falu Bilpool och den 
biluthyrningsfirma de samarbetar med. Kostnaden för en inhyrd minibuss bör kunna 
delas rakt av mellan de åkande.

� Vid längre resor till kurser, konferenser, rådslag, stämmor etc är det ofta inte möjligt att 
åka tur och retur samma dag. När det är möjligt ska vi också då åka kollektivt. Finns 
både alternativet buss och tåg ska vi väja tåg. I andra hand försöker vi arrangera 
samåkning med bil eller hyrd minibuss.

� Om valmöjligheten finns väljer vi miljögodkända bilar/minibussar, både när vi tar egna 
bilar och när vi hyr.

� I de fall vi konstaterar vi att det inte fungerar med kollektiva färdmedel samlar vi på oss 
och sammanställa sådana erfarenheter. De visar på brister i kollektivtrafiken, brister 
som vi framför till trafikhuvudmännen.

� Vid kretsrepresentanters deltagande på kurser och konferenser där arrangören inte själv 
står för kostnaderna betalar kretsen för resa enligt principerna ovan. Kretsen står då 
också för måltidskostnader som ingår i programmet och boende till bra 
vandrarhemsstandard, dock högst 400 kr/natt.

Inköp, konsumtion

� Fika och mat på styrelsemöten och medlemsmöten. Vi försöker köpa ekologiskt och 
närproducerat så långt det är möjligt, gärna undvika kött.

� När kretsen beställer trycksaker ska vi så långt möjligt trycka på svanenmärkt papper 
vid ett tryckeri med miljöcertifiering. 

Föreningens övergripande hållning

� Vi strävar efter ett samhälle med låg resursanvändning. I linje med det ska våra 
arrangemang och möten vara enkla och med låg budget. 

� Vi påverkar riksföreningen att ändra sina ganska påkostade arrangemang i samma 
riktning. Det gäller boende, mat, konferenslokaler, resor, trycksaker mm genom bl a 
debattinlägg och motioner till riksstämman.

Översyn av policyn

� Denna policy ses över minst vart tredje år för att arbeta in erfarenheter och revidera 
schablonavgiften för samåkning med bil.

Antagande och spridning av policyn till medlemmar

� Policyn antas vid kretsstämma.

� Större revideringar antas vid kretsstämma.

� Medlemmarna upplyses om att kretsen har en miljöpolicy, genom att den läggs ut på 
webbsidan och omnämns i samband med evenemang där den blir aktuell.


