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Antagna på årsmöte 20180504  
 
 § 1. Ändamål  
Naturbrukslärarförbundet är en sammanslutning av medlemmar i Naturvetarna som:  
avlagt lärarexamen inom Naturbruk, djurvård, hästhållning, lantbruk, naturturism, skogsbruk eller 
trädgård, eller medlem i Naturvetarna som studerar till sådan examen och/eller förvärvat 
motsvarande kompetens  
Föreningens målsättning är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och fackliga intressen samt  
verka för: 

 God arbetsmiljö på Naturbruksgymnasium och dess praktikplatser.  

 För att stärka och synliggöra vår profession. 

 Att elever ska ges möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier som 
komplement till yrkesexamen. 

 Förbundets styrelse är en resurs för Naturvetarnas kansli. 

 Arrangerar utbildningar 

 Bildar nätverk för lärare på Naturbruksgymnasier. 
 

§ 2. Medlemsavgift  
Föreningen tar ut medlemsavgift efter förbundsstyrelsens godkännande. 
Medlemsavgiftens storlek fastställs vid föreningens årsmöte. 
  

§ 3. Organisation  
Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse.  
 

§ 4. Årsmöte  
Ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av juni månad.  
Utlysande av årsmöte ska ske senast 4 veckor före mötets hållande. Varje medlem har rätt att delta i 
årsmötet.  
Vid årsmöte skall förekomma:  
1. Val av mötesfunktionärer  
2. Styrelsens årsberättelse  
3. Revisorernas berättelse  
4. Resultat- och balansräkning  
5. Ansvarsfrihet för styrelsen 6. Fastställande av medlemsavgift 
7. Propositioner  
8. Motioner  
9. Val av styrelseuppdrag  
Val av ordförande, samt ytterligare 3 styrelseledamöter för 2 verksamhetsår så att styrelsen består av 
6 ledamöter förutom ordförande. (styrelsen väljer vice ordförande, sekreterare och kassör inom 
styrelsen  
10. Val av två revisorer  
11. Val av valberedning  
12. Övriga frågor  
 

§ 5. Extra årsmöte  
Utlysande av extra årsmöte skall ske senast 4 veckor före mötets hållande. Varje medlem har rätt  
Att delta i det extra årsmötet. Extra årsmöte skall även hållas om minst 50 % medlemmar begär det. 
  



§ 6. Utträde  
Medlems utträde ur föreningen skall anmälas skriftligen till Naturvetarnas kansli.  
 

§ 7. Relation till Naturvetarna  
Förening ska iaktta att dess handlande inte skadar Naturvetarna. Om föreningen avser att göra  
framställning eller lämna externt utlåtande eller remissyttrande av principiell natur ska detta ske  
efter samråd med Naturvetarnas förbundsstyrelse. 
  

§ 8. Stadgeändring  
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte varav minst tre fjärdedelar av 
närvarande röstberättigade måste vara eniga om beslutet. För att beslutet om stadgeändring ska vara  
giltigt måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse. 
 

§ 9. Upplösning  
Beslut om upplösning av föreningen fattas på ordinarie årsmöte varav minst tre fjärdedelar av 
närvarande röstberättigade måste vara eniga om beslutet. För att beslutet om upplösning ska vara 
giltigt måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse.  
Vid föreningens upplösning tillfaller alla ekonomiska och andra tillgångar Naturvetarna. 


