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Utformat av styrelsen på STM 2/2019

Natur och Miljös medlemmar samlas vart tredje år till en ordinarie
förbundskongress, då en verksamhets- och ekonomiplan för tre år godkänns.
Dokumentet kallas treårsplan och godkänns för hela verksamhetsår. Det här
förfarandet bygger på föreningens stadgar (§ 12).
De treårsplaner som har godkänts under 2000-talet kan laddas ner från webbsajten
www.naturochmiljo.fi. Treårsplanerna har haft lite olika upplägg, en det
grundläggande syftet har inte ändrat: Treårsplanen ger ramar för planeringen av
verksamheten och för organisationsutvecklingen.
I organisationsplanen presenteras Natur och Miljös olika styrdokument på följande
sätt:

Strategigrupp
De senaste treårsplanerna har utformats genom en dialog mellan styrelsen och
personalen. I vissa fall har lokalföreningarna berett möjligheter att bidra med nya
initiativ och att kommentera utkast, men ur förbundets perspektiv har deltagandet
varit rätt så passivt. Det vore viktigt att den nya treårsplanen skulle vara ännu
bättre förankrad i medlemskåren. Det här kunde ske så att arbetet med att utforma
det första utkastet skulle ske i en strategigrupp med representanter från både
styrelsen,
personal
och
medlemskåren.
Det
slutliga
förslaget
till
förbundskongressen skulle dock i enlighet med organisationsplanen godkännas av
styrelsen i början av år 2020.
Förslag till årsmötet:
Årsmötet tillsätter en skild strategigrupp med uppdrag att börja utforma förslaget
till en ny strategi. Styrelsen kan senare komplettera sammansättningen.

Tidtabell för beredningen
Förbundskongressen torde som vanligt hållas i april. Samtliga möteshandlingar
skall vara klara senast en månad före mötet.
April

Riktlinjer av årsmötet 2019, strategigrupp utses.

Augusti

Strategigruppens startmöte.

September-oktober

Strategigruppen för dialog med personal, styrelsen och
medlemmar. Regionala möten där strategigruppen
diskuterar med bl.a. lokalföreningarna och enskilda
medlemmar.

November

Strategigruppen skriver ihop ett utkast.

December-januari

Utkast på remiss, materialet presenteras på webbsajten.

Februari-mars

Styrelsen godkänner sitt förslag till förbundskongressen
för styrelse, personal och medlemmar.

Frågor för strategiarbetet
Under strategiprocessen kan många olika frågor lyftas upp till diskussion. Nedan
presenteras några helheter som styrelsen just nu upplever som viktiga. Styrelsen
önskar att de medlemmar som deltar i förbundsmötet 2019 skulle ge vägkost för
strategiarbetet utgående från följande frågor:
1. Natur och Miljös förhållande till Finlands naturskyddsförbund
Finlands naturskyddsförbund (SLL) arbetar också med strategiska treårsplaner.
Nästa treårsplan godkänns av SLL:s förbundsmöte (liittokokous) hösten 2019. Det
betyder att Natur och Miljö kan beakta SLL:s strategiska tyngdspunktsområden när
den egna treårsplanen utformas. Det faktum att över hälften av Natur och Miljös
lokalföreningar är medlemmar i SLL borde uppmärksammas bättre. Bland
personalen finns det intresse av att öka samarbetet kring kampanj- och
projektverksamheten.
2. Utveckling av lokalföreningstjänsterna
En av Natur och Miljös många roller är att fungera som serviceorganisation för
lokalföreningarna (enligt stadgarna de ”egentliga medlemmarna”). Många upplever
att klyftan mellan förbundet och lokalföreningarna är stor. Det vore viktigt att
lokalföreningarna tydligt skulle uttrycka vad de önskar av förbundet och att
förbundet
och
lokalföreningarna
tillsammans
kan
utforma
hållbara
finansieringsmodeller för detta. Till denna helhet hör också frågan om hur
lokalföreningarnas verksamhet skall utvecklas under nästa treårsperiod.
3. Stadgeändring
Natur och Miljös stadgar har senast uppdaterats år 2007. Stadgarna är på flera
punkter föråldrade vilket hämmar organisationsutvecklingen. Ett exempel på detta
är
kraven
på
två
revisorer
och
två
olika
verksamhetsrapporter
(verksamhetsberättelse, årsberättelse). Förnyelsen av medlemsregistret har
synliggjort vissa oklarheter gällande förhållandet mellan lokalföreningarna och
förbundet. Styrelsen föreslår därför att en stadgeändringsprocess borde startas.
Optimalt vore att stadgeändringarna skulle tas upp till första behandling redan på
förbundskongressen 2020, eftersom det krävs behandling på två förbundsmöten.

