Stadgar för Sveriges Naturistförbund
Naturism, definition och mål
Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av
gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra
och för omgivningen.
Naturismens mål är att främja människans fysiska och psykiska hälsa. Detta mål uppnås
genom den själsliga och kroppsliga frihet, som naken samvaro mellan könen utgör vid bad
och friluftsliv i en ren och hälsosam miljö.
Naturiströrelsen tar avstånd från missbruk av stimulantia och är partipolitiskt och religiöst
obunden.

§ 1 Sveriges Naturistförbund, organisation
Sveriges Naturistförbund (SNF) bildat 1957, är den gemensamma organisationen för de
anslutna svenska naturistföreningarna och representerar dessa nationellt och internationellt.
Föreningarna är förbundets grundval.
Förbundets beslutande organ är:
Riksmötet (RM) och Förbundsstyrelsen (FS).
Förbundet är anslutet till Internationella Naturistfederationen (INF-FNI) och erkänner dess
stadgar.
§ 2 Sveriges Naturistförbund, ändamål och åligganden
Förbundet skall skapa förståelse och respekt för naturismen som folkrörelse och därmed som
praktiskt resultat söka uppnå, att institutioner och samhälle ställer lämpliga badstränder och
friluftsområden till naturismens förfogande. Inom områden i Sverige, där förening saknas,
men intresse för naturiströrelsen väckts, skall förbundet stödja bildandet av ny förening.
§ 3 Förenings anslutning till förbundet
mom 1. Förening med kvinnor och män bestående av minst nio (9) personer, med stadgar och
verksamhet som av FS bedöms stå i överensstämmelse med naturismens mål och som
accepterar SNFs stadgar, kan efter skriftlig ansökan, till vilken den sökande föreningens
stadgar och medlemsförteckning bifogas, av FS beviljas medlemskap i Sveriges
Naturistförbund.
mom 2. Avslår FS ansökan skall frågan hänskjutas till nästkommande Riksmöte för prövning
och beslut.
§ 4 Förenings ställning inom förbundet
FS eller RM äger inte befogenhet att upphäva föreningsbeslut eller utöva påtryckning ifråga
om enskild förenings inre angelägenheter.
Förening beslutar självständigt om sina stadgar. Stadgeändring skall dock godkännas av FS
för fortsatt medlemskap i förbundet.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.

§ 6 Förenings åligganden och avgifter
mom. 1. Förening skall årligen erlägga medlemsavgift till förbundet. Avgiften beräknas på
föreningens hushållsantal per den 15 november.
mom 2. Avgiftens storlek per hushåll beslutas av RM. Ungdomsmedlem (15-24 år) erlägger
ett lägre belopp.
mom 3. Förening svarar för att förbundet erhåller uppdaterad medlemsmatrikel samt att
aktuell medlemsavgift är förbundet tillhanda senast 15 december.
mom 4. Senast 1 juli varje år erlägger förening förskottsavg. motsv. 50 % av aktuell årsagift.
mom 5. Till förbundet nyansluten förening erlägger medlemsavgift fr.o.m. det år INFmedlemskort och årsmärken erhålls.
mom 6. Nyansluten förening som har ekonomiska problem kan, efter prövning av FS, beviljas
dispens med tidpunkt för slutlig betalning av medlemsavgift.
mom 7. Varje förening kan till sig ansluta s.k. supportermedlem. Sådan medlem är
fullbetalande medlem i annan SNF-ansluten förening. Supportermedlem erlägger ej
förbundsavgift, erhåller ej årsmärke, förbundstidning eller annan förbundsservice och får inte
räknas in i föreningens medlemsantal för beräkning av representation på Riksmöte. Förening
skall redovisa supportermedlem med uppgift om moderförening.
mom 8. Förening skall senast två månader efter sitt ordinarie årsmöte till förbundet insända
sin verksamhetsberättelse samt förteckning över den nyvalda styrelsen.
§ 7 Utträde ur Sveriges Naturistförbund
Förening som avser att utträda ur förbundet skall skriftligt begära detta med angivande av
orsaken till utträdet. Till begäran skall bifogas protokollsutdrag från beslutstillfället
(medlemsmötet). FS skall skriftligt bekräfta att utträde har skett. Information om utträdet skall
delges via förbundets medlemstidning.
Beträffande inbetalda avgifter och eventuella förbundstillgångar gäller bestämmelserna i § 8,
mom. 3.
§ 8. Uteslutning ur Sveriges Naturistförbund
mom 1. Förening, som i sitt handlande, avlägsnar sig från naturismens mål eller bryter mot
förbundets stadgar och riktlinjer, kan på förslag av FS uteslutas av RM.
mom 2. Förening, som ej inom föreskriven tid erlagt förbundsavgiften, erhåller skriftlig
påminnelse av FS. Har avgiften ej erlagts per den 30 april, kan föreningen likaså uteslutas av
RM. Berörd förening skall, innan beslut om uteslutning fattas, delges de skäl FS anser
motivera en uteslutning samt därvid beredas tillfälle att inom två veckor inkomma med
förklaring.
mom 3. Förening som begärt utträde eller uteslutits, äger inte rätt till någon del i inbetalda
avgifter och har ej del i förbundets tillgångar.
§ 9. Förbundsstyrelsens sammansättning, befogenheter och åligganden
mom 1. Förbundsstyrelsen (FS) är, mellan varje RM, förbundets beslutande organ. FS består
av ordförande och fyra ordinarie ledamöter jämte två suppleanter.
Ordförande väljs särskilt av RM och på två år. Ordinarie ledamöter väljs på två år och på
sådant sätt, att högst två ledamöter samtidigt står i tur att avgå. Suppleanter väljs på ett år.
Efter ordinarie RM skall styrelsen inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare samt
firmatecknare. Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga inför RM.
FS behandlar inkomna ärenden samt svarar för kontakter med INF.
Ordföranden kallar till styrelsesammanträde då så befinns erforderligt eller då minst tre
ledamöter så begär. Sammanträde skall i så fall hållas inom en månad.
FS skall ha minst fyra protokollförda sammanträden per verksamhetsår.

Kallelse jämte förslag till dagordning bör vara styrelseledamot tillhanda senast sju dagar före
sammanträdesdatum. Dessa handlingar skall även för kännedom tillställas FS-suppleanter,
revisorer och föreningar.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har förbundsordföranden utslagsröst.
Närvarande, icke särskilt kallad, suppleant ävensom förbundsrevisor saknar rösträtt men har
yttrande- och förslagsrätt.
Justerat protokoll skall utsändas senast en månad efter sammanträdet till FS-ledamöter,
suppleanter, revisorer och föreningar.
Förbundets funktionärer äger uppbära resekostnadsersättning vid RM och FS-sammanträden
samt vid representation för förbundets räkning enligt av RM fastställda regler.
FS beslutar om anslutning av ny förening enligt § 3, utträde enligt § 7 samt handlägger
eventuell uteslutning enligt § 8 .
FS skall till revisorerna lämna de uppgifter de begär.
mom 2. FS skall i samråd med den förening som är värd för årets RM, sträva efter att ge en
tilltalande presentation av naturismen genom inbjudna medier såsom press, radio och TV.
mom 3. För att upprätthålla kontakten mellan föreningarna och dess medlemmar, bör
förbundet utge eller medverka i en tidning.
FS utser redaktör och ansvarig utgivare.
§ 10. Gåvor och donationer
Förbundet kan ta emot gåvor. I de fall givare av penninggåva uttrycker nyttjandevillkor skall
FS söka uppnå lösningar i enlighet med givarens intentioner. Andra gåvor än penninggåvor
förvaltas på lämpligaste sätt. Dock skall FS före mottagandet göra en bedömning, dels av
gåvans nytta, dels av förbundets möjligheter att förvalta gåvan.
Större donationer som avser annat än penninggåvor, skall med yttrande från FS föreläggas
RM för beslut.
§ 11. INF-medlemskort och årsmärken
Internationellt medlemskort och årsmärken förmedlas till föreningarna genom FS försorg.
Enskild förening saknar befogenhet att rekvirera medlemskort och märken direkt från INF.
§ 12. Riksmöte, ställning och kallelse
mom 1. Riksmötet (RM) är förbundets högsta beslutande organ, tillika förbundets årsmöte.
RM utgörs av föreningarnas befullmäktigade delegater, FS ordinarie ledamöter samt
förbundets ordinarie revisorer. RM skall ge riktlinjer för FS och föreningarna.
mom 2. Ordinarie RM skall hållas under tiden juli - aug. FS skall, före mars månads utgång, i
förbundets medlemstidning, meddela tid och plats för kommande RM.
mom 3. Slutlig kallelse skall utsändas till föreningarna och revisorerna senast en månad före
RM-datum.
mom 4. Till slutlig kallelse skall bifogas:
Förslag till dagordning
Förbundets verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Budgetförslag för innevarande och nästkommande verksamhetsår samt verksamhetsplan
Eventuellt inkomna motioner med FS yttranden
Eventuella förslag från FS

§ 13. Extra Riksmöte
mom 1. Extra RM hålles när FS eller revisorerna så finner nödvändigt eller när minst 2/3 av
samtliga föreningar kräver att så skall ske. Kallelse till extra RM skall utsändas till samtliga
föreningar och förbundsrevisorer senast en månad efter det FS emottagit stadgeenligt krav.
Extra RM avhålles senast två månader därefter.
mom 2. Vid extra RM får bara den/de frågor behandlas som föranlett dess hållande och som
angetts i kallelsen.
§ 14. Motioner till Riksmöte
Motion till RM skall, för att kunna behandlas vid innevarande års RM, vara insänd till FS och
poststämplad senast 30 april. Motionen skall vara försedd med yttrande av föreningsstyrelsen
och undertecknad av representant för föreningsstyrelsen.
§ 15. Delegater till Riksmöte
Varje förening äger att representeras vid RM med en delegat för varje påbörjat 25-tal hushåll i
föreningen.
Ordinarie FS-ledamot är icke valbar som RM-delegat.
Föreningens hushållsantal per den 15 november året före RM ligger till grund för beräkningen
av antalet delegater. (Se även § 6, mom. 1.)
§ 16. Förhandlingsordning, rösträtt, beslutsordning, yttrande- och närvarorätt vid RM
mom 1. RM leds av därtill valda mötesfunktionärer. Ordinarie FS-ledamot och
förbundsrevisor är icke valbar till sådant uppdrag.
mom 2. Vid RM äger varje närvarande föreningsdelegat en röst. Detsamma gäller ordinarie
FS-ledamot, som dock saknar rösträtt i frågor som rör den egna ansvarsfriheten samt vid val
av revisorer och valberedning.
mom 3. Förbundets revisorer saknar rösträtt.
mom 4. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
mom 5. Ärende, som ej upptagits i FS förslag till dagordning, kan upptas till behandling och
beslut, om 2/3 av de röstberättigade så beslutar. Beträffande stadgeändring gäller dock vad
som anges i § 20.
mom 6. Röstning sker öppet, om inte sluten votering är begärd. Yrkande om sluten votering i
sakfråga skall prövas särskilt. Vid personval sker sluten omröstning om en delegat så begär.
mom 7. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall dessa stadgar föreskriver annat.
mom 8. Vid lika röstetal avgör lotten.
mom 9. Vid personval förklaras den/de valda som erhåller flest röster. För val av
förbundsordförande krävs dock minst en röst mer än hälften av i valet avgivna giltiga, aktiva
röster.
mom 10. RM-delegat som lämnar förhandlingarna före mötets slut skall anmäla detta till
mötespresidiet.
mom 11. Förhandlingarna hålls öppna för SNF-anslutna åhörare samt övriga med RMs
medgivande närvarande personer (inbjudna gäster motsv). Dessa saknar rösträtt. RM avgör
om åhörare och/eller gäster skall ha yttranderätt.
mom 12. När RM så finner påkallat, kan dock förhandlingarna hållas slutna i närvaro endast
av mötesfunktionärer, föreningsdelegater, FS-ledamöter och revisorer.
§ 17. Dagordning vid Riksmöte
Vid ordinarie Riksmöte skall minst följande ärenden upptas till behandling: Upprop av
delegater och upprättande av röstlängd.
Godkännande av kallelse till Riksmöte.

Fastställande av FS förslag till dagordning.
Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokollsjusterare att tillsammans med mötesordföranden justera RM-protokollet
d) rösträknare/röstkontrollanter.
Kortfattade rapporter från föreningarna.
Förbundets verksamhets- och ekonomiska berättelser.
Förbundsrevisorernas berättelse och ansvarsyrkande.
Beslut om ansvarsfrihet för FS.
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Ev. inkomna motioner med FS yttranden.
Ev. förslag från FS.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år.
Fastställande av årsavgift och rambudget för nästkommande år.
Val av förbundsfunktionärer:
a) förbundsordförande
b) förbundsstyrelseledamöter/suppleanter
c) revisorer/suppleanter
d) SNF-representant till INF-kongress (motsv.)
e) valberedning.
f) ev. övr. av RM utsedda funktionärer.
Beslut om omedelbar justering av punkten val.
Övriga frågor (ej av beslutskaraktär).
§ 18. Valberedning
mom 1. Riksmötet väljer en valberedning för en mandatperiod omfattande ett år.
mom 2. Valberedningen, som skall ha udda antal ledamöter, skall bestå av minst tre personer,
varav en utses till sammankallande.
mom 3. Valberedningen skall begära in förslag på kandidater till uppdrag inom SNF, INF
samt RM-presidium (mötesordf. och sekreterare).
mom 4. Ingen kan väljas till förbundsuppdrag utan att ha tillfrågats och accepterat.
§ 19. Revisorer
mom 1. Riksmötet väljer två revisorer jämte två revisorssuppleanter, samtliga på ett år.
mom 2. Förbundskassören tillställer revisorerna periodbokslut, tillsammans med övrigt
erforderligt räkenskapsmaterial efter december månads utgång, för en förberedande revision.
Årsbokslut med erforderliga handlingar tillställs revisorerna senast sex veckor före RM.
(Se även § 9 mom.11)
§ 20. Stadgeändring
mom 1. För stadgeändring krävs FS förslag eller behandlad motion samt att 2/3 av de
röstberättigade vid två på varandra följande RM är ense om beslutet. Ett av dessa Riksmöten
skall vara ordinarie. Minst två månader skall förflyta mellan beslutstillfällena.
mom 2. Undantagna denna regel är §§ 5, 11, 14, 15, 16, 17 och 18 samt sådant tillägg, som ej
förändrar eller urkraftsätter innehållet i övriga paragrafer. Beslut om ändring fattas då med 2/3
majoritet vid ett ordinarie Riksmöte.
Stadgeändring träder i kraft på tid som RM beslutar, då tidigare stadgar upphör att gälla.

§ 21. Upplösning av Sveriges Naturistförbund
mom 1. Upplösning av förbundet kan ej ske så länge tre föreningar vill upprätthålla
detsamma.
mom 2. För upplösning krävs dels av FS tillstyrkt motion, dels att beslut om upplösning fattas
av RM med 3/4 majoritet vid två på varandra följande RM, varav ett skall vara ordinarie.
Minst två månader skall förflyta mellan beslutstillfällena.
mom 3. Vid upplösning av förbundet skall behållningen delas i två hälfter, varav den ena
delas lika mellan de anslutna, svenska föreningarna och den andra tillfaller INF-FNI.
---Dessa stadgar beslutades vid Riksmötet 1998.
Vid årsmötena 2008 och 2009 gjordes ändringar i §3 mom1 och §9 mom3.

