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               Riksmöten (RM) 
 

Sveriges Naturistförbund styrs av beslut tagna vid RM, SNF:s stadgar och beslut som 

Förbundsstyrelsen tar mellan Riksmötena. 

 

RM ska normalt avhållas sista helgen i juli. 

Riksmöten ska arrangeras av en naturistförening på en lämplig plats. 

 

Erbjudandet att anordna ett RM måste vara inlämnat före 1 februari det året mötet ska 

hållas.  
Vanligtvis erbjuder någon förening att hålla det nästa Riksmötet under sittande Riksmöte. 

 

Arrangerande förening svarar för delegaternas och andra deltagares logi och måltider under 

Riksmötet samt lämplig möteslokal med nödvändig konferensutrustning. 

 

Arrangerande förening kan i god tid före Riksmötet lämna in en projektbudget för Riksmötet 

och en ev. Utvecklingskonferens till förbundsstyrelsen (FS). FS bedömer rimligheten i denna 

budget tillsammans med föreningen och accepterar budgeten om den befunnits rimlig. 

 

Arrangerande förening erhåller SEK 10 000 från förbundet. 

 

Föreningarna har röststyrka i förhållande till sin storlek, ju flera medlemmar – ju flera 

delegater med rösträtt kan man sända till RM: 

 

 1 delegat för varje påbörjat 25-tal hushåll 

 som räknats 15 november året innan Riksmötet. 

 

Detta skulle kunna ge runt 100 delegater om alla föreningar deltar med det maximala antalet 

delegater och detta är lite av tanken med namnet Riksmöte – det är ett möte där 

representanter för rikets naturistföreningar möts och beslutar om det vi vill göra och vad som 

behöver göras. 

 

Motioner till RM ska skickas till förbundsstyrelsen och ska vara postat senast 30 april. 

 

Riksmötena och det som beslutas där styrs i viss utsträckning av våra Stadgar. 

 

Föreningarna bör meddela Valberedningen eventuella förslag till kandidater till valbara 

poster i styrelsen minst en månad före Riksmötet i syfte att Valberedningen ska kunna 

publicera samtliga kandidater minst en vecka innan Riksmötet. 

 

Eftersom alla Riksmöteshandlingar är tillgängliga på förbundets Hemsida, förutsätts att 

delegaterna har med sig alla nödvändiga handlingar till Riksmötet. Det kommer inte att 

finnas Riksmöteshandlingar på papper för utdelning före mötet.                                 


