
	
	
 

Motion till BirdLife Sveriges riksstämma 2020 gällande: 

Årsredovisning och andra handlingar inför riksstämman  

För att stärka samarbetet mellan BirdLife Sveriges centrala organisation och 
dess regionalföreningar är det viktigt med transparens och respekt. De som 
deltar på riksstämman representerar sina medlemmar och det är önskvärt att 
delegaterna får tillgång till riksstämmohandlingarna åtminstone 4 veckor innan 
mötet, så att de får rimlig tid att ta del av de ärenden som ska behandlas under 
riksstämman och möjlighet att diskutera och förankra sina ställningstaganden.   

Vi yrkar: 

att §13 Årsredovisning i stadgarna ändras till följande: 

Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över riksföreningens verksamhet. Riksföreningens räken-
skaper ska föras och avslutas per kalenderår. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för gransk-
ning senast sju veckor före ordinarie riksstämma. Revisorerna överlämnar sin berättelse till styrelsen 
senast fem veckor före stämman. Årsredovisningen ska göras tillgänglig för riksstämmans delegater 
senast 4 veckor innan stämman. 

nuvarande lydelse: Styrelsen ska årligen avge årsredovisning över riksföreningens verksamhet. Riks-
föreningens räkenskaper ska föras och avslutas per kalenderår. Årsredovisningen överlämnas till revi-
sorerna för granskning senast tre veckor före ordinarie riksstämma. Revisorerna överlämnar sin be-
rättelse till styrelsen senast en vecka före stämman. 

att §17 Motioner i stadgarna ändras till följande: 

Motion till ordinarie riksstämma får lämnas av regionalförening eller av minst fem medlemmar ge-
mensamt. Motion med skriftlig motivering ska lämnas till styrelsen senast två månader före stäm-
man. Styrelsen ska yttra sig över motionen till stämman. Motioner med styrelsens yttrande ska göras 
tillgängliga för riksstämmans delegater senast 4 veckor innan stämman. 

nuvarande lydelse:	Motion till ordinarie riksstämma får lämnas av regionalförening eller av minst fem 
medlemmar gemensamt. Motion med skriftlig motivering ska lämnas till styrelsen senast två måna-
der före stämman. Styrelsen ska yttra sig över motionen till stämman.. 
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Styrelsens yttrande över Göteborgs Ornitologiska Förenings motion 
om årsredovisning och andra handlingar inför riksstämman

Styrelsen sympatiserar helt med motionens önskemål om att riksstämmohandlingar ska vara 
delegaterna tillhanda i god tid före mötet. Detta är orsaken till att sista inlämningsdag för 
motioner nyligen ändrats från 1 månad före riksstämman till 2 månader före riksstämman. 
På det sättet har styrelsen större möjlighet att hinna formulera sina yttranden och skicka ut 
dessa tillsammans med motionerna i god tid före stämman. Förra året skickades motioner 
med svar ut 5, 4 respektive 3 veckor före stämman, och även i år har målet varit att få ut mo-
tionerna och tillhörande yttranden ungefär vid motsvarande tidpunkt.

Även vad gäller årsredovisningen är styrelsens ambition att denna ska sändas ut i god tid, 
liksom andra handlingar. Förra året skickades verksamhetsberättelsen och förslagen till verk-
samhetsriktlinjer ut 10 dagar före riksstämman, och årsredovisningen 5 dagar före stämman. 
Här är vi helt eniga med motionärerna om att det finns utrymme för förbättringar, och under 
året som gått har vi tillsammans med kansliet arbetat med att förbättra rutinerna på området. 
Styrelsen bedömer att det i många fall – men kanske inte varje år – kan vara möjligt att ha 
årsredovisningen klar 3-4 veckor före riksstämman. Här är dock läget lite mer komplicerat. 
Vi redovisar kalenderårsvis vilket innebär att räkenskapsåret bryts vid nyår. Sedan måste alla 
fakturor, reseräkningar och liknande för året hinna komma in och bokföras innan samman-
ställningen av årets resultat kan göras. Detta gäller inte bara föreningen BirdLife Sverige utan 
även föreningens samtliga bolag vilka ingår i föreningens årsredovisning. 

Dotterbolagens ekonomiska rapportering sköts av samma personal som sköter föreningens 
ekonomi. Här krävs därför stora insatser på kort tid. Kansliet skickar löpande information till 
revisorerna, både under året och inför årsbokslutet; detta är ett måste i en organisation med 
den här omfattningen, till skillnad mot vad som är fallet i många mindre organisationer där 
revisorerna snarare gör punktinsatser. I praktiken har således mycket av revisorerna arbete 
gjorts både innan de tre veckor som anges i nuvarande stadgar och de sju veckor som fö-
reslås i motionen. Däremot skulle det vara mycket svårt för föreningen att kunna lämna en 
fullständig och helt färdig årsredovisning till revisorerna redan någon vecka innan februari 
månads utgång (vilket skulle krävas om vi fortsätter hålla riksstämma i mitten av april). Detta 
låter sig helt enkelt inte göras utan mycket stora arbetsinsatser och mer personal under den-
na period (och i praktiken även resten av året), vilket skulle bli kostsamt. 

Om motionen bifalls kommer riksstämman att behöva flyttas från mitten-slutet av april till 
mitten-slutet av maj, för att styrelsen och personalen ska hinna leverera de nämnda doku-
menten i tid enligt motionens angivna ramar. Stadgar är till för att följas, och då måste goda 
möjligheter finnas för detta. Att lägga stämman i andra halvan av maj är dock något vi vill 
undvika. Många av delegaterna är då hellre ute och skådar, inventerar eller genomför olika 
typer av projekt; då är det högsäsong för fältverksamheten.

Styrelsen föreslår därför att riksstämman avslår motionens förslag om stadgeändring och 
istället väljer att uttala en stark viljeyttring om att styrelsen ska ha som mål att handling-
ar (både årsredovisning och motioner) ska vara delegaterna tillhanda senast 4 veckor före 
riksstämman. På det sättet behöver stämman inte ta upp frågan om stadgebrott ifall vissa av 
handlingarna kommer några dagar senare än så, men har ändå tydligt deklarerat vad man 
förväntar sig av styrelsen. 


