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STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET 

NATTVANDRARNA I SVERIGE 
150308 

Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares 

gemensamma förening  
 

 

§ 1. Mål och uppgifter 
 

1.1 Organisationens mål 

Organisationens grundläggande mål är att främja nattvandring, organi-

sera, och tillvarata alla nattvandrarföreningar och nattvandrargrup-

pers intressen i Sverige. 

 

Målen är därutöver att alla regioner, nattvandrarföreningar och natt-

vandrargrupper garanteras inflytande, demokrati och gemenskap. 

 

1.2 Organisationens inriktning och uppgifter. 

Riksnätverket för Nattvandrarna i Sverige ska vara en fristående 

ideell organisation som drivs utan enskilt vinstintresse, demokratiskt 

uppbyggd, icke rasistisk, partipolitiskt och religiöst obunden 

organisation. 

 

Verksamheten på central nivå ska främja och stödja organisationens 

intressen genom att arbeta med framtida visioner och fortsatt utveck-

ling av nattvandring, ha en stabil ekonomi, stötta regionerna i deras 

arbete, vara kontaktorgan mot andra organisationer, myndigheter, 

sponsorer samt samarbeta med andra nattvandrarorganisationer ock-

så i andra länder. 

 

Organisationen är uppdelad i regioner. Varje region skall vara en 

egen beslutande enhet med ansvar för sina nattvandrarföreningar och 

nattvandrargrupper och utvecklingen av densamma, inom den av 

riksmötet beslutade regiongränsen, samt den egna ekonomi och alla 

andra frågor som tillhör regionen. 

 

I de regionala stadgarna skall dock alltid finnas med. 

 

 Regionen är en del av Riksnätverket. 

 Styrelsen för Riksnätverket har rätt att kalla till extra regionmöte. 

 Varje region beslutar själv att utse sin representant i Riksnätverket. 

 Regionens verksamhet och förvaltning ska kunna granskas av riks-

styrelsen för Riksnätverket. 

 

Där region inte är etablerad sköts kontakten direkt med Riksstyrelsen 

eller med närliggande region. 

 

1.3 Verksamhetsidé 

Riksnätverket för Nattvandrarna är en ideell, demokratiskt uppbyggd 

frivillig- och intresseorganisation för lokala nattvandrarföreningar och 

nattvandrargrupper.  

 

Nattvandring innebär att vuxna huvudsakligen nattvandrar kvällar och 

nätter på fredagar och lördagar, vid olika former av festivalarrange-

mang, samt vid högriskhelger. Nattvandring bedrivs helt ideellt tillsam-

mans i grupp om helst tre eller fler men inte mindre än två.  

 

En nattvandrare är en person som skall arbeta för och verka som vuxen 

förebild för ungdomar. En nattvandrare ska vara runt 25 år eller äldre 

och ha ett moget beteende. 

 

En nattvandrare stödjer främst ungdomar, tar ansvar och sätter gränser, 

finns till hands, ger stöd och hjälp. 

 

En nattvandrare är ingen myndighetsperson, har ingen myndighetsstatus 

och skall inte utge sig för att representera offentliga inrättningar. 
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Till grund för hur nattvandring ska genomföras ligger det gemensamt 

i organisationen framtagna regelverket och policy som alla nattvand-

rare skall vara informerade om. 

 

Riksnätverket i Sverige:  
 

• Bildar opinion på olika nivåer avseende nattvandringens betydel-

se för barn och ungdomar. 

• Verkar för att alla nattvandrarföreningar/grupper garanteras in-

flytande och gemenskap. 

• Stödjer regioner, nattvandrarföreningar/grupper, enskilt eller 

kollektivt. 

• Stödjer regioner och medlemsföreningar i deras relationer till 

omvärlden. 

• Arbetar för att utveckla organisationen, höja den gemensamma 

kvalitén på organisationen.  

• Informerar och utbildar föreningarna om regelverk, etiska 

regler, rättigheter och skyldigheter som nattvandrarorganisation. 

• Underlättar för regioner och nattvandrarföreningar/grupper att – 

i former som de själva avgör – bedriva sin verksamhet.  

 

§ 2. Medlemmar 
 

2.1 Medlemskap 

De som ansöker om medlemskap, kan bli medlem i Riksnätverket.  

 

Ansökan om medlemskap kan prövas av regionens styrelse. 

 

Medlemskapet uppkommer genom registrering hos Riksnätverket. 

 

Såsom medlemsförening räknas även registrerad medlemsgrupp. 

 

Särskilt förtjänt person kan av riksmötet väljas till hedersmedlem. 

 

2.2 Medlemsavgifter 

Medlemsförening/grupp i Riksnätverket är skyldig att erlägga med-

lemsavgift. 

 

Medlemsavgiften beslutas av Riksnätverkets årsmöte och erläggs senast 

en månad innan Riksnätverkets årsmöte påföljande år. 

 

Medlemsförening som inte erlagt medlemsavgift förlorar sitt medlem-

skap. 

 

2.3 Uteslutning 

Medlemsförening kan uteslutas ur Riksnätverket om den, eller de som 

utövar medlemskapets rättigheter, motverkar eller skadar Riksnät-

verkets syfte och anseende eller bryter mot Riksnätverkets stadgar eller 

stadgeenligt fattade beslut eller vid upprepade tillfällen underlåter att 

betala medlemsavgift. 

 

Beslut om att utesluta eller vägra inträde fattas av regionens styrelse 

och kan överklagas till riksstyrelsen inom en månad från det att veder-

börande fick del i beslutet. 
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Regionstyrelsen har skyldighet att inhämta medlemsföreningens eller 

medlemsgruppens åsikt innan uteslutning får ske.  

 

Uteslutning av medlemsförening eller medlemsgrupp verkställs ge-

nom styrelsebeslut. 

 

2.4 Rätt att utöva rösträtt och inneha förtroendeuppdrag 

Medlemskap ger rätt att utöva rösträtt och motionsrätt samt inneha 

och nominera till förtroendeuppdrag i Riksnätverket. 

 

Rätten att utöva rösträtt gäller medlemsförening eller registrerad 

medlemsgrupp. 

 

Till rätt, att inneha förtroendeuppdrag kan även väljas, kompetent 

extern person som i alla led kan tillföra organisationen stadga, säkrad 

ekonomi och stabilitet framåt. Dock ska alltid nattvandrande med-

lemmar vara i majoritet i styrelsen.  

 

2.5 Suspension från förtroendeuppdrag i Riksnätverket.  

Om särskilda skäl föreligger kan riksstyrelsen besluta att medlems-

förening för viss tid eller tills vidare inte får inneha förtroende-

uppdrag inom Riksnätverket eller ha uppdrag i sådan lokal verk-

samhet som avses i § 4 sista stycket. 

 

§ 3. Medlemsförmåner 
 

Medlemsförening har – i enlighet med av riksmötet fastställda före-

skrifter – rätt att ta del av de förmåner som framförhandlas via de avtal 

som tecknas på olika nivåer i organisationen. 

 

Regionens styrelse kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att med-

lemsförening inte har rätt till dessa förmåner. 
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§ 4. Organisation 
 

Riksnätverkets organisation är indelad i: 

 

•Riksorganisationen 

•Regioner - områden 

•Nattvandrarföreningar 

•Lokala nattvandrargrupper / medlemsgrupper 

 

Det geografiska verksamhetsområdet för en region fastställs av riks-

mötet. 

 

Det geografiska verksamhetsområdet för en nattvandrarförening eller 

lokal nattvandrargrupp fastställs av regionens styrelse.  

 

Lokal nattvandrarförening bildas om föreningens medlemmar i ett 

området så beslutar. 

 

Lokal verksamhet kan också bedrivas i andra former efter anmälan 

till regions styrelse. 

 

§ 5. Riksorganisationen 
 

5.1 Riksstyrelsens uppgifter 
 

Riksstyrelsen ska: 

 

• skapa förståelse för Riksnätverket, dess syften och mål, 

• bedriva opinionsarbete, 

• företräda organisation gentemot centrala myndigheter och instan-

ser, 

• genom överenskommelser underlätta regionernas arbete, 

• samordna och utöva inflytande över regionernas verksamhet, 

• utöva arbetsgivarerollen för ev. personal i Riksnätverket, 

• stödja alla led i organisations- och verksamhetsfrågor, samt 

• följa utvecklingen avseende nattvandring i andra länder framför allt 

de nordiska. 

 

5.2 Avgifter 
 

Till riksorganisationens centrala verksamhet ska varje region erlägga en 

årlig kommunikationsavgift. 

 

Kommunikationsavgiften ska erläggas av regionerna för täckande av 

riksorganisationens kostnader för gemensam kommunikation och IT-

system eller motsvarande när dessa inte täcks av sponsormedel. 

 

Riksmötet fastställer nästkommande verksamhetsårs kommunikations-

avgift. 
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5.3 Riksmötet 
Organisationens högsta beslutande organ är Riksmötet. 

 

5.3.1 Ordinarie och extra riksmöte. 

Riksmötet sammanträder varje år före maj månads utgång. 

 

Riksstyrelsen kallar regionernas ombud till ordinarie riksmöte senast 

fem veckor före dess öppnande. I kallelsen anges tid och plats för 

riksmötet. Dagordning och övriga handlingar skall skickas ut senast 

två veckor före riksmötet 

 

Extra riksmöte sammanträder efter beslut av riksstyrelsen eller på 

begäran av minst hälften av regionerna. Extra riksmöte kan endast 

besluta i ärende som har angivits i kallelsen. 

 

Kallelse till extra riksmöte ska ske senast en månad före dess öpp-

nande. I kallelsen anges tid och plats för riksmötet samt uppgift om 

förekommande ärenden. 

 

5.3.2 Riksmötets uppgifter 

- behandlar styrelsens berättelse för föregående år, 

- behandlar revisorernas berättelse, 

- behandlar frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen, 

- beslutar om ev. arvoden till riksstyrelsens ledamöter, 

- väljer ordförande samt övriga ledamöter och ersättare, 

- väljer revisorer och ersättare för dessa, 

- väljer valberedning, 

- behandlar förslag från riksstyrelsen, regioner, föreningar och 

enskilda medlemmar samt motioner jämte utlåtanden, 

- fastställer avgifter till riksorganisationen och rutiner för 

avgifternas erläggande respektive återbetalning, 

-  fastställer stadgar, 

-  fastställer regionindelning, organisationsplan, samt budget 

- fastställer gemensamma föreskrifter för handläggning av 

ärenden, förhandlingar och medlemskommunikation. 

5.3.3 Ledamöter, ombud och ersättare 

Riksmötet består av det antal ombud, samt riksstyrelsens ordinarie 

styrelseledamöter, som framkommer enligt det antal medlemsföre-

ningar/grupper i den medlemsmatrikel per region som är registrerad vid 

årsskiftet före riksårsmötet.  

 

Till riksmötet väljer/har varje region rätt till tre ordinarie ombud.  

 

Därutöver tilldelas regionen ett mandat per respektive vart 10:e 

registrerad medlemsförening/grupp 

 

Ombud till riksmötet väljs av Regionens årsmöte. 

 

Däremot finns ingen begränsning av antalet deltagande föreningar eller 

medlemmar på Riksmötet. 

 

Regionens årsmöte väljer ersättare till ett antal som motsvarar minst 

hälften av det antal ledamöter regionen tilldelats. Ersättarna inträder i 

den ordning Regionens årsmöte fastställer. 

 

Handling, som utvisar vilka som har valts som ombud och ersättare, ska 

insändas till valberedningen senast månaden före riksmötets öppnande. 

 

5.3.4 Val och omröstning vid riksmötet. 

Varje ombud äger en röst. Ledamot av riksstyrelsen äger dock inte för-

slags- eller rösträtt i frågor som rör det gångna räkenskapsårets verk-

samhet. 

 

Ärende vid riksmötet avgörs genom öppen omröstning. 

 

Riksmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de 

avgivna rösterna. 

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

 



         6 

Vid personval ska sluten omröstning verkställas om någon röstberät-

tigad så begär det.  

 

Röstsedel ska för att godkännas, uppta det namn som ska väljas. 

Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika 

röstetal avgör lotten. 

 

För ändring av stadgar fordras beslut härom med minst ¾ majoritet 

av antalet avgivna röster vid två på varandra följande riksmöten med 

minst åtta veckors mellanrum. Minst ett av dessa möten skall vara 

ordinarie riksmöte. 

 

5.3.5 Valberedning 

Valberedning utses av riksmötet efter nominering från regionerna. 

 

Nomineringar för val vid riksmötet ska lämnas till valberedningen 

senast en månad före riksmötets öppnande. 

 

5.3.6 Ärenden vid riksmötet 

Region, nattvandrarförening/grupp och enskild medlem får väcka 

motion till riksmötet. 

 

Motioner och yttranden skall vara Riksstyrelsen tillhanda senast fem 

veckor före riksmötets öppnande. 

 

Riksstyrelsen ska senast tre veckor före Riksmötets öppnande utsän-

da motioner, utlåtanden och förslag. 

 

5.3.7 Resefördelning och traktamenten 

Vid Riksmöten tillämpas resefördelning mellan ombuden. Rikssty-

relsen beslutar om dagtraktamenten / ersättning. 

 

 

 

 

5.4 Riksstyrelsen 
Riksstyrelsen verkställer riksmötets beslut, samt leder organisationen 

mellan dessa riksmöten. 

 

5.4.1 Riksstyrelsens uppgifter 

Riksstyrelsen ansvarar särskilt för: 

 

•riks ekonomiska verksamhet och utveckling 

•beslut om firmateckning 

•tillsyn över regionernas och medlemsföreningarnas ekonomi och 

verksamhet, samt 

•tillsyn av rikskansliet. 

 

Riksorganisationens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska till-

sammans med verifikationer och protokoll av styrelsen överlämnas till 

revisorerna före 15 mars påföljande år. 

 

Riksstyrelsen har, för att utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från regioner 

och medlemsföreningar inhämta de uppgifter som kan krävas. 

 

5.4.2 Riksstyrelsens sammansättning m. m. 

Riksstyrelsen består av 4-8 ledamöter utöver ordföranden. Ordförande 

väljs direkt på årsmötet. Övriga funktioner inom styrelsen såsom kassör 

och sekreterare beslutas av styrelsen själv. 

 

Riksstyrelsens ledamöter väljs för en tid av två år med växelvis 

mandattid. Ersättarna väljs för en tid av ett år. 

 

Till riksstyrelsen knyts, ett Regionalt Råd, bestående av utsedda ombud 

för respektive region. Avsikten är att ha en direkt koppling till regionen. 

 

Där region inte är etablerad kan riksstyrelsen utse ombud för Regionen. 

 

Det Regionala Rådet sammanträder vid behov, enligt kallelse, dock 

minst två gånger per år. Det Regionala rådet fastställer Riks budget. 
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Varje region har en röst i rådet. Fullmaktsröstning kan ej förekom-

ma. 

 

Regionalt ombud kan även ingå i riksstyrelsen. 

 

Ersättare till dessa utses av regionen. Alla utses på ett år. 

 

Riksstyrelsen kan besluta om ordförande skall arvoderas på hel- eller 

deltid, samt om villkoren för sådan arvodering. Riksmötet kan 

besluta om arvoden till övriga styrelseledamöter och ersättare. 

 

Riksstyrelsens ledamöter är inför riksmötet ansvariga för beslut som 

de har deltagit i. 

 

Riksstyrelsen får inom sig utse utskott för handläggning av särskilda 

ärenden. 

 

Till riksstyrelsen kan adjungeras lämplig person som resurs, för av-

lastning, alternativt, arbete i styrelsen. Denne saknar rösträtt men 

innehar förslagsrätt. 

 

5.4.3 Beslutsförhet m. m. 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är när-

varande. 

 

Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften 

av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal den mening ordföran-

den biträder. 

 

Protokoll ska upprättas över styrelsens sammanträden. 

 

 

 

 

5.5 Revision 
Riksrevisorerna ska, i överensstämmelse med dessa stadgar och god re-

visorssed granska riksstyrelsens verksamhet, ekonomiska förehavanden 

och förvaltning, företa revision av räkenskaperna och avge revisions-

berättelse. 

 

Vid revision skall granskas, att fattade beslut inte strider mot orga-

nisationens stadgar eller riksmötesbeslut, att räkenskaperna är väl förda 

och behörigen verifierade, att banktillgodohavanden överensstämmer 

med vederbörande saldobesked. 

 

För revision av verksamheten och ekonomin utses två revisorer och er-

sättare. Riksstyrelsen ska i samråd med revisorerna vid behov anlita 

auktoriserad eller godkänd revisor. 

 

5.5.1 Val av revisor 

Riksmötet väljer, för nästkommande räkenskapsår, revisorer och ersät-

tare. 

 

5.5.2 Revisors rätt att ta del av handlingar 

Var och en av revisorerna får när som helst ta del av räkenskaperna och 

övriga till riksorganisationens, regionernas, medlemsföreningarnas och 

de lokala nattvandrargruppernas verksamhet hörande handlingar. 

 

5.5.3 Revisionsberättelse m. m. 

Till riksmötet ska revisorerna avlämna en av dem undertecknad 

revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för 

riksstyrelsen. En av revisorerna ska vid behov närvara vid riksmötet i 

egenskap av föredragande. 

 

Revisionsberättelsen samt en rapport om revisionen av regionerna ska 

lämnas till riksstyrelsen senast tre veckor före årsstämman. 
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5.6 Övriga bestämmelser 

 
5.6.1 Organisationens upplösning 

Riksnätverket upplöses genom beslut med ¾ majoritet vid två på 

varandra följande riksmöten, varav ett ska vara ordinarie. 

 

För frågan om upplösning skall behandlas, ska av kallelsen framgå 

att denna fråga kommer att prövas 

 

Riksmötet beslutar vid organisationens upplösning om fördelning av 

dess tillgångar. 

 

5.6.2 Dispenser 

Riksstyrelsen kan, efter framställan från region, besluta om dispens 

beträffande tillämpning av regionens stadgar om särskilda skäl före-

ligger. 

§ 6. Regioner 
 

Regionen är en del av Riksnätverket för nattvandrare i Sverige. 

 

Styrelsen för Riksnätverket har rätt att kalla till ett extra regionmöte.  

 

Varje region beslutar själv att utse sin representant till Riksnätverket.  

 

Regionens verksamhet och förvaltning ska kunna granskas av styrelsen 

för Riksnätverket. 

 

6.1 Uppgifter 

 
Regionen skall inom sitt verksamhetsområde: 
 

• stödja agitation för organisationen och dess mål, 

• ansvara för medlemsanslutning, 

• stödja opinionsarbete, 

• informera och utbilda medlemsföreningarna om deras rättigheter 

och skyldigheter som nattvandrare, 

• stödja medlemsföreningarna i deras relationer till kommuner, spon-

sorer etc, 

• stödja medlemmarna enskilt eller kollektivt 

• överenskomma om villkor  

• underlätta för medlemsföreningarna att – i former som de själva 

avgör – bedriva verksamhet för bra nattvandring, samt 

• bidra till medlemsföreningarnas utökning och utveckling. 

 

6.2 Årsmöte 
Regionens högsta beslutande organ är dess årsmöte. 

 

6.2.1 Årsmötets sammanträde 

Årsmöte ska hållas före april månads utgång. 
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Extra årsmöte ska hållas om regionens styrelse så beslutar eller minst 

hälften av medlemsföreningarna så begär. 

 

Regionens styrelse kallar årsmötets föreningar/grupper senast fyra 

veckor före sammanträdet.  

 

Kallelsen ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. 

 

6.2.2 Årsmötets uppgifter 

 

Årsmötet skall behandla: 

• Styrelsens berättelse för föregående år 

• Ekonomisk redogörelse  

• Revisorernas berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

• Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare 

• Val av revisorer och revisorsersättare 

• Val av ledamot och ersättare till riksstyrelsen 

• Val av ombud och ersättare till riksmötet 

• Val av valberedning 

• Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan för kommande 

verksamhetsår 

• Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

• Behandling och beslut av motioner samt förslag från styrelsen 

 

Budgeten ska baseras på den medlemsavgift och andra intäkter som 

årsmötet fastställer och garantera att av riksmötet fastställda före-

skrifter kan iakttas. 

 

6.2.3 Årsmötets ombud 

Varje medlemsförening/grupp har en röst  
 

6.2.4 Val och omröstning vid årsmötet 

Varje medlemsförening äger en röst. Därutöver har ledamot av region-

styrelsen yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor som inte rör det 

gångna årets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor de endast har 

yttranderätt. 

 

Ärende vid årsmöte avgörs genom öppen omröstning. 

 

Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de 

avgivna rösterna. 

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

 

Vid personval ska sluten omröstning verkställas om någon röstberät-

tigad begär det. Röstsedel skall för att godkännas, uppta det antal namn 

som skall väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röste-

tal. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

För ändring av stadgar fordras beslut härom med minst ¾ majoritet av 

antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten med minst 

åtta veckors mellanrum. Minst ett av dessa möten skall vara ordinarie 

årsmöte. 

 

6.2.5 Valberedning 

Valberedning utses av årsmötet. 

 

6.2.6 Ärenden vid årsmötet 

Medlemsförening/grupp och enskild medlem får väcka motion till års-

mötet.  

 

Motion skall inlämnas till regionstyrelsen vid den tidpunkt som denna 

fastställer, dock senast två veckor före årsmötet. 

 

Regionens styrelse ska senast en vecka före årsmötet utsända motioner 

och förslag till ledamöter och ersättare. 
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6.3 Regionstyrelsen 
Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder mellan årsmötena 

regionens verksamhet. 

 

6.3.1 Regionstyrelsens uppgifter 

 

Styrelsen ansvarar särskilt för 

• regionens ekonomi och utveckling 

• organisationsutbyggnad, 

• tillsyn över nattvandrarföreningarnas och de lokala nattvandrar-

gruppernas verksamhet, samt 

• tillsyn över regionens kansli. 

 

Regionens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall tillsammans 

med verifikationer och protokoll av styrelsen överlämnas till reviso-

rerna före februari månads utgång påföljande år. 

 

Regionstyrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att 

från nattvandrarföreningar och lokala nattvandrargrupper inhämta de 

uppgifter som kan krävas. 

 

Regionstyrelsen är skyldig att till riksstyrelsen anmäla sådana för-

hållanden som i enlighet med § 2.5 kan föranleda beslut om suspen-

sion eller § 5.4.1 kan föranleda beslut om att frånta styrelse för natt-

vandrarförening eller lokal nattvandrargrupp beslutanderätt. 

 

6.3.2 Regionstyrelsens sammansättning 

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Antalet ledamöter och 

ersättare fastställs av årsmötet.  

 

Ordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet 

 

Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv. 

 

Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis 

vartannat år. Ersättarna väljs för en tid av ett år. 

 

Ledamöterna är inför årsmötet ansvariga för de beslut som de har del-

tagit i. 

 

Styrelsen får inom sig utse utskott för handläggning av särskilda ären-

den. 

 

6.3.3 Beslutsförhet m. m. 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är 

närvarande. 

 

Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av 

de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden 

biträder. 

 

Protokoll skall upprättas över styrelsens sammanträden. 

 

 

6.4 Revision 
Årsmötet väljer enligt § 5.5.1 regionens revisorer 

 

För revision av regionens verksamhet och ekonomi skall utses två 

revisorer med ersättare. 

 

6.4.1 Val av revisorer 

Årsmötet väljer varje år för nästkommande räkenskapsår revisorer samt 

ersättare. 

 

6.4.2 Revisors rätt att ta del av handlingar 

Var och en av revisorerna får när som helst ta del av räkenskaperna och 

övriga till regionens verksamhet hörande handlingar. 
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6.4.3 Revisionsberättelse m. m. 

Till årsmötet skall revisorerna avlämna en av dem undertecknad 

revisionsberättelse över det sist förflutna räkenskapsåret av region-

styrelsens förvaltning och räkenskaper med till- eller avstyrkande av 

ansvarsfrihet åt regionstyrelsen. 

 

En av revisorerna ska vid behov närvara vid årsmötet i egenskap av 

föredragande. 

 

 

6.5 Övriga bestämmelser 

 
6.5.1 Regionens upplysningsskyldighet 

Regionen ska årligen till riksorganisationen insända revisions- och 

verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret, samt på begä-

ran lämna riksorganisationen alla erforderliga upplysningar om verk-

samheten. 

 

Regionens styrelse är skyldiga att iaktta organisationens mål och 

syfte samt följa dess stadgar och stadgeenligt fattade beslut. 

 

Regionstyrelsen kan, efter framställan från medlemsförening/grupp, 

besluta om dispens beträffande tillämpning av dess stadgar om 

särskilda skäl föreligger. 

 

6.5.2 Regionens övriga skyldigheter. 

Regionen skall under det löpande verksamhetsåret anordna minst två 

regionmöten för att där informera om verksamheten, föreslå och 

besluta, i enl. med stadgarna, om inriktning och utveckling av 

verksamheten, samt där, även skapa ett forum för debatt och dialog. 

 

Styrelsen för Riksnätverket  har rätt att kalla till extra regionmöte. 

 

 

 

6.5.3 Regionens övriga extraordinära bestämmelser och skyldigheter. 

Regionstyrelsen kan avsättas eller avgå om 2/3 av medlemsföreningarna 

så vill. Detta kan endast ske på ett i förväg utlyst extra årsmöte. 

 

Skulle så ske, skall den av regionen utsedde ledamoten i riksstyrelsen, 

ihop med valberedningen tillse att en ny styrelse utses snarast. 

Regionens ledamot i riksstyrelsen handhar och ansvarar för regionen. 

Riksstyrelsens ordförande skall hela tiden hållas underrättad. 

 

Skulle regionens ordförande avgå, skall utsedd vice ordförande tillträda 

till nästa ordinarie årsmöte. Saknas vice ordförande tillträder sekre-

teraren. 
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§ 7. Medlemsföreningar 
 

7.1 Medlemsförenings uppgifter 
Medlemsförening skall inom sitt verksamhetsområde 

 

• bedriva nattvandring – i former som föreningen själv avgör –men 

i enl. med organisationens regelverk, 

• bedriva opinionsarbete, 

• underlätta för medlemmar att kunna nattvandra, 

• informera medlemmarna om deras ansvar i anslutning till regel-

verket, 

• genom bildningsverksamhet bidra till medlemmens utveckling  

• verka för medlemsanslutning. 

• medlemsföreningen verksamhet finansieras genom egna lokala 

avtal eller överenskommelser. 

 

 

7.2 Årsmöte 
Medlemsföreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte. 

 

7.2.1 Årsmötets sammanträde 

Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. 

 

Styrelsen kallar alla medlemmar som är aktiva inom verksamhets-

området till årsmötet. 

 

Extra årsmöte skall hållas om förenings- eller regionstyrelsen så be-

slutar eller om en tiondel av medlemmarna inom medlemsföre-

ningens verksamhetsområde så begär. 

 

Kallelse till årsmöte skall ske senast en vecka före mötet genom per-

sonlig kallelse och innehålla uppgift om förekommande ärenden. 

 

 

7.2.2 Årsmötets uppgifter 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

• Öppnande 

• Fastställande av röstlängd 

• Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 

• Val av ordförande för mötet 

• Val av sekreterare för mötet 

• Val av två protokolljusterare 

• Val av erforderligt antal rösträknare 

• Styrelsens berättelse för föregående år 

• Revisorernas berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Bestämmande av arvode till styrelse och revisorerna. 

• Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

• Val av ordförande för två år, övriga styrelseledamöter och ersättare 

• Val av revisor, samt revisorsersättare för ett år 

• Val av ombud och ersättare till regionens årsmöte för ett år 

• Val av valberedning för ett år 

• Behandling av motioner samt förslag från styrelsen 

• Avslutning 

 

7.2.3 Val och omröstning vid årsmöte 

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma. 

 

Ärende på årsmöte avgör genom öppen omröstning. 

 

Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de 

avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden 

biträder. 

 

Vid val ska sluten omröstning verkställas om någon röstberättigad be-

gär det. Röstsedel skall i sådana fall, för att godkännas, uppta det antal 

namn som skall väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit 

röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten. 
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Styrelsen har yttrande-, förslags och rösträtt i alla ärenden som inte 

rör det gångna årets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor styrel-

sens ledamöter endast har yttranderätt. 

 

7.2.4 Valberedning 

Valberedning utses av årsmötet 

 

7.2.5 Ärenden vid årsmöte 

Enskild medlem får väcka motion till årsmötet. 

 

Motioner skall inlämnas till föreningsstyrelsen vid den tidpunkt före-

ningsstyrelsen bestämmer, dock senast en månad före årsmötet 

 

 

7.3 Medlemsföreningens styrelse 

Styrelsen verkställer årsmötets beslut, samt leder mellan årsmötena, 

medlemsföreningens verksamhet. 

 

7.3.1 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen ansvarar inom det egna verksamhetsområdet särskilt för: 

 

• föreningens ekonomi och verksamhetsplanering, 

• tillsyn över sådan lokal verksamhet som bedrivs i andra former. 

 

Styrelsen har, för att kunna utöva sitt tillsynsansvar, rätt att från lo-

kala medlemsföreningar eller medlemsgrupper inhämta de uppgifter 

som kan krävas. 

 

Styrelsen är skyldig att till regionstyrelsen anmäla sådana förhållan-

den som i enlighet med § 2.5 kan föranleda beslut om suspension 

eller § 5.4.1 kan föranleda beslut om att frånta styrelse för lokal 

medlemsförening beslutanderätt. 

 

 

 

7.3.2 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Antalet ledamöter och 

ersättare fastställs av årsmötet. 

 

Ordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Styrelsen 

konstituerar i övrigt sig själv. 

 

Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis 

vartannat år. Ersättarna väljs för en tid av ett år. 

 

Styrelseledamöterna är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har 

deltagit i. 

 

7.3.3 Beslutförhet m.m. 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är 

närvarande. 

 

Styrelsens beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av 

de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden 

biträder. 

 

Protokoll skall upprättas över styrelsens sammanträden. 

 

 

7.4 Revision 

 
7.4.1 Val av revisorer 

Årsmötet väljer för ett år revisorer samt ersättare. 

 

7.4.2 Revisors rätt att ta del av handlingar 

Var revisorn får när som helst ta del av räkenskaperna och övriga till 

medlemsföreningens verksamhet hörande handlingar. 

 

Detsamma gäller de revisorer som enligt §6.4.1 skall granska medlems-

föreningens verksamhet. 
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7.4.3 Revisionsberättelse 

Styrelsen ska överlämna protokoll och övriga handlingar rörande 

räkenskapsårets verksamhet till revisorerna före den 31 januari på-

följande år. 

 

Till årsmötet skall revisorerna och en av regionens revisorer ge-

mensamt avlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse med 

till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

En av revisorerna skall närvara på årsmötet i egenskap av föredra-

gande. 

 

Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast en vecka före 

årsmötet. 

 

 

7.5 Övriga bestämmelser 
 

Föreningens styrelse och årsmöte är skyldiga att iaktta organisa-

tionens mål och regelverk samt följa stadgar och stadgeenligt fattade 

beslut. 

 

Medlemsföreningens styrelse kan, efter framställan från medlems-

grupp, besluta om dispens beträffande tillämpning av dess stadgar 

om särskilda skäl föreligger. 

§ 8. Lokala Nattvandrargrupper 
 

8.1 Uppgift 
 

Medlemsgrupp skall inom sitt verksamhetsområde: 
• bedriva nattvandring – i former som gruppen själv avgör –men i enl. 

med organisationens regelverk, 

• bedriva opinionsarbete, 

• underlätta för gruppen att kunna nattvandra, 

• informera gruppen om deras ansvar i anslutning till regelverket, 

• genom bildningsverksamhet bidra till gruppens utveckling samt 

• verka för en ökning av antalet nattvandrare. 

• gruppens verksamhet finansieras genom egna lokala avtal eller 

överenskommelser. 

 

 

8.2 Den lokala medlemsgruppens årsmöte. 
 

Den lokala Nattvandrargruppen behöver inte genomföra årsmöte. 

 
Den lokala Nattvandrargruppen kan organisera sig – i former som 

gruppen själv avgör –alt. ansluta sig till lämplig närliggande medlems-

förening och där delta på samma villkor som enskild medlem på 

medlemsföreningens årsmöte. 

 

8.3 Den lokala nattvandrargruppen. 
 

Har en eller flera sammankallande nattvandrare ”Eldsjälar” 

 

8.4 Revision 
 

Behövs ej, dock bör en kassabok finnas tillgänglig för ekonomiska 

noteringar. 
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8.5 Allmänna bestämmelser 
 

Den lokala nattvandrargruppen är skyldiga att iaktta organisationens 

mål och regelverk samt följa stadgar och stadgeenligt fattade beslut. 

 

Om den lokala nattvandrargruppen upplöses tillfaller eventuella till-

gångar i första hand den medlemsförening som nattvandrargruppen 

tillhört eller i andra hand närmaste medlemsföreningen. 
 


