
 
 
 
 
PROPOSITION  
STYRDOKUMENT GÄLLANDE REGELVERK OCH RIKTLINJER VID PANDEMI, 
KATASTROF ELLER ANNAN KRIS. 
 
I dagsläget finns det inget regelverk eller riktlinjer kring hur organisationen skall 
hantera t.ex. en pandemi eller andra katastrofer. I organisationens stadgar finns 
ingen paragraf kring förfarandet. Hur organisationen agerar påverkar vårt ansikte 
utåt.  
 
Riksstyrelsen menar att ett styrdokument är nödvändigt för att på bästa sätt 
kunna hantera situationen och härleda till vid nödvändiga beslut.  
 
_______________________________________________________________ 
Riksstyrelsen föreslår härmed Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2020 att besluta 
följande: 
 
Att: Godkänna riksstyrelsens förslag på styrdokument (bilaga 1) efter eventuella 
sakliga ändringar eller tillägg som beslutas efter röstning vid årsmötet.  
  

 



Bilaga 1 (2 sidor)  
 

FÖRSLAG PÅ  
STYRDOKUMENT GÄLLANDE REGELVERK OCH RIKTLINJER VID PANDEMI, 
KATASTROF ELLER ANNAN KRIS - GÄLLANDE NATTVANDRARNA SVERIGE.  

 
● Organisationen skall i allt utgå ifrån de riktlinjer, lagar och regler som 

myndigheter t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Folkhälsorådet beslutar.  
 

● Riksstyrelsen tar beslut kring hur organisationens aktiviteter och arbetssätt 
skall justeras utifrån det som myndigheterna beslutat. 
 

● Riksstyrelsen äger rätten att utesluta förening som efter tillsägelse inte 
följer ovanstående. Om osäkerhet kring vad som gäller finns, sker innan 
utförandet dialog kring lämplighet med riksstyrelsen. (T.ex. om aktivitet 
planerats och godkänts av ansvarig myndighet.)  
 

● Riksstyrelsen är skyldig att skyndsamt informera medlemmar om vad som 
gäller i organisationen via e-post till regions-distriktsansvariga och till 
kontaktperson i  betalande förening/grupp där kontaktuppgift finns samt 
via hemsida och Facebook grupp. 
 

● Riksstyrelsen äger rätten att p.g.a. myndighetens riktlinjer, 
rekommendationer, lagar och regler skjuta fram organisationens årsmöte. 
Riksstyrelsen är skyldiga att om läget tillåter hålla årsmöte i bästa möjliga 
form innan September månads utgång. 
 

● Riksstyrelsen äger rätten att p.g.a. myndighetens riktlinjer, 
rekommendationer, lagar och regler ställa in eller skjuta fram 
organisationens riksträff eller annat större arrangemang.  
 

● Riksstyrelsen äger rätten att att vid framskjutet årsmöte ändra enligt 
följande:  
- I de fall styrelseledamot vars mandatperiod utgår vid sedvanligt årsmöte 
vill behålla sin post får denne göra detta fram tills årsmöte hålls senast 
innan September månads utgång.  
 

● Riksstyrelsen äger rätten att att vid framskjutet årsmöte ändra enligt 
följande:  
- I de fall styrelseledamot vars mandatperiod utgår vid sedvanligt årsmöte 
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vill behålla sin post får denne göra detta fram tills årsmöte hålls senast 
innan September månads utgång.  
 

- I de fall styrelseledamot vars mandatperiod utgår vid sedvanligt årsmöte 
inte vill behålla sin post. Tillsätta adjungerad styrelsemedlem med rösträtt, 
detta utifrån valberedningens till Maj månads framtagna förslag till 
ersättare. Adjungeringar gäller fram tills årsmöte hålls senast innan 
September månads utgång.  
 

- Skjuta fram tid för kallelse, inlämnande och delande av dokument m.m. 
utifrån stadgarnas § 14 och 15. 
 

- Vid behov utifrån rådande ekonomiskt läge ändra i budget, beställningar 
samt utbetalning av bidrag.  
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