KALLELSE ÅRSMÖTE
Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL
kallar till årsmöte den 19 mars. 2022 kl. 10.00
Mötet kommer att ske digitalt. De som anmäler sig kommer att få instruktioner,
en länk, om hur man deltager. Inga slutna omröstningar kommer att kunna
genomföras.
När årsmötet är slut kommer föredrag och/eller diskussion att äga rum.
Du anmäler dig på Fsl.landskapsskydd@outlook.com
senast den 4 mars 2022.
Du hittar alla årsmöteshandlingar på landskapsskydd.se senast den 25/2 där du
även hittar kontakter vid frågor.
Föreningar har ett ansvar att vidarebefordra denna kallelse till medlemmarna.
Propositioner från styrelsen:
1. Årsmötet antog vid senaste årsmötet nya stadgar. För att de nya
stadgarna skall bli gällande skall beslut fattas på två av varandra följande
årsstämmor. Förslag om att anta de nya stadgarna tas upp för beslut en
andra gång tas upp på årsmötet den 19 mars 2022. Propositionen med de
nya stadgarna finns i handlingarna som medföljer dagordningen.
2. Styrelsen lämnar en proposition till stämman att utnämna Jan Hedman
till hedersmedlem i Föreningen svenskt Landskapsskydd. Jan Hedman har
engagerat och med en livfull vass penna i många år förtjänstfullt arbetat
som ledamot och ordförande i föreningen.

Malmö den 13 februari 2022
Styrelsen Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL

Dagordning
Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL
Årsmöte den 19 mars 2021 kl. 10.00.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande.
Beslut om röstlängdens fastställande.
Beslut om dagordningens fastställande
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll. Justeringspersonerna är tillika
rösträknare.
7. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse.
9. Föredragning av årsredovisning, resultat- och balansräkning för
det gångna året.
10. Föredragning av revisorernas berättelse.
11. Beslut rörande ansvarsfrihet för FSL:s styrelse för det
gångna året.
12. Val av en styrelseordförande på ett år.
13. Val av övriga fyra styrelseledamöter.
14. Val av minst två suppleanter.
15. Val av två revisorer samt en ersättare på ett år.
16. Val av valberedning på ett år bestående av minst tre
ledamöter varav en skall vara sammankallande.
17. Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.
18.
a. Behandling av styrelsens proposition att anta nya stadgar.
b. Behandling av styrelsen proposition att Jan Hedman
utnämns till hedersmedlem i FSL.
c. Behandling av inkomna motioner.
19. Årsmötets avslutning.

Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL
FSL bildades 1999 och har den 31/12 2021 cirka 4500 medlemmar
över hela landet. I Anslutna föreningarna, finns på hemsidan
landskapsskydd.se, finns det största medlemsantalet. Reglerna kring
GDPR följs.

Styrelse och funktionärer
Ordförande Martin Degerman, Malmö
Vice ordförande och presstalesperson Henrik Wachtmeister, Höganäs
Kassör Åke Gustavsson, Piteå
Sekreterare Göran Holm, Falköping
Ledamot Annica Hellström, Piteå
Suppleant Leif Lyttkens, Uppsala
Suppleant Jan Hedman, Uppsala
Firmatecknare har under året varit Martin Degerman, Henrik
Wachtmeister och Åke Gustavsson var för sig.
Valberedning Jonny Fagerström, Skövde
Revisor Karl-Erik Lundström, Piteå
Styrelsen har under året haft 10 stycken möten, alla digitala.
Den 31/12 2021 hade föreningen 357 251 kronor i kassan.

Allt arbete sker ideellt och inga arvoden utgår.
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Föreningen svenskt landskapsskydd - FSL.
Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhet
Styrelsen administrerar föreningen och utför det arbete som åläggs
den genom stadgar och årsmötesbeslut samt styrelsens egna beslut
som uppkommit genom förslag från medlemmar eller på styrelsens
egna initiativ.
Under året har det som vanligt varit vindkraftsärenden som upptagit
en stor del av arbetet men även höghastighetsbanan, större
solcellsanläggningar på mark, gruvor och bergtäkter ingår. Vad gäller
vindkraft så blir de nuvarande och allt fler kommande ansökningarna
om havsbaserad vindkraft en allt större börda för medlemmarna och
föreningen.
FSL ger tips och råd av varierande slag till de som ställs inför faktum
om en hotande vindkraftsetablering i deras hembygd. Många
medlemmar hör av sig men även de som inte är medlemmar får hjälp
och går då med i FSL. Landsbygdsbefolkningens engagemang för att
rädda sina livsmiljöer är imponerande och om kunskapen är bristfällig
inledningsvis så dröjer det inte länge förrän den är större än
beslutsfattarnas.
I vissa fall går FSL själva in med synpunkter och överklaganden men i
första hand vill FSL att de närboende hos kommunen påtalar vikten av
att en kommun kan lägga in sitt veto mot en vindkraftsindustri. Man
kan även försöka att förhindra ett startbesked som kommunen alltid
ska ge innan byggnationen kan börja. Även om det inte blir en
anläggning just då måste man vara på ständig vakt för att värna sin
hembygd och alla de värden som finns där. Översiktsplaner måste
bevakas och ansökningar kan återkomma. Även om en verksamhet
kommer igång kan man vara med och påverka för att få verken att
störa så litet som möjligt.
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Föreningen svenskt landskapsskydd - FSL.
Verksamhetsberättelse 2021

Under året fick vi en förfrågan av kontrollorganet Det Norske Veritas
om hur vi ser på hur FSC standarden efterlevs med hänsyn till
vindkraft i skog. Skogsägaren har nämligen att förhålla sig till och
informera omgivningen när en vindkraftsansökan i skog kommer på
tal. Vi påtalade de brister som skogsägarna gör.
På initiativ av en medlem har vi till Nämnden för oredlighet anmält en
rapport kring hur bostadspriser påverkas om det uppförs
vindkraftverk i närheten av bebyggelse. Det blev ingen åtgärd men
Svensk Vindenergi och utföraren ÅF fick erkänna att det inte rörde sig
om någon forskning vilket var bra.
FSL deltar för närvarande mer eller mindre i ett 30-tal projekt från
Pajala i norr till Skånes sydkust. Alla processer tar mycket lång tid och
vissa fall är nu inne på sitt 13 år. Denna form av landsbygdsterror hör
inte hemma i en modern demokrati och det verkar vara svårt för
beslutsfattare på alla nivåer att sätta sig in i hur elsystemet fungerar
och i människors situation. I något fall drar sökanden tillbaka sin
ansökan efter ca 10 år med en stor lättnad men även minnet av 10 års
oro och arbete.

Några exempel på processer som är pågående:
Holmen i Norrköping och Finspång ansökte om 77 verk. Bantat till 8
efter Finspångs veto. Föreningen gör ett mycket bra jobb med
hemsidan rvno.se som rekommenderas.
I Östersjön längs Jungfrukusten från Gävle i söder upp till Sundsvall i
norr, tampas medborgare med havsvindkraft från flera aktörer. Här
finns ett antal exploaterande företag som ansöker om miljötillstånd
till miljöfarlig verksamhet för vindkraftsindustri. I ett fall ansöker två
bolag i samma område och det ska bli intressant att se hur man
dömer i detta. Försvaret tillåter bara en ansökan.
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I Töreboda har vi även en jävsanmälan med i processen. Får se hur
det slutar.
Den riksbekanta folkomröstningen i Malung-Sälen där det blev ett nej
men kommunen ändå sa ja handläggs för närvarande av
länsstyrelsen.
Under oktober besökte styrelsen Piteå för att på plats bilda sig en
uppfattning om det stora Markbygdenprojektet med 1101 verk i
planeringen. Vi samtalade med kommunen, samer, lokalbefolkningen
och såg det fantastiska landskapet som nu är i förvandling. I
Markbygden ansöks det hela tiden om förlängda tider och nu även
om att få höja verken till 300 m. Stort utländskt ägande liksom i
resten av landet. FSL har lämnat synpunkter på Piteås nya plan för
vindkraftsetableringar.
I maj deltog FSL som ombud för den lokala medlemsföreningen i
Ölme, Kristinehamns kommun då förhandling skedde med mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i Karlstads tingsrätts lokaler samt
syn på plats i Ölme.
Även i Lycksele har FSL medverkat som ombud för sina medlemmar.
Dessvärre kan vi konstatera att domstolarna väljer att inte
kommentera de argument från vår sida som är besvärliga medan
bolagens argument tas emot på ett helt annat sätt. Domstolarna och
tillståndsmyndigheterna dömer och ger tillstånd efter politiska mål
och efter miljölagstiftningen då man bara borde döma efter
miljölagarna. Rättssäkerheten måste öka till de drabbades fördel. Idag
är obalansen för stor.
I Ulricehamns kommun funderar man på att inte ge startbesked till en
etablering vilket kan vara ett sätt för en kommun att hindra vindkraft
då man inte lagt in ett veto tidigare.
Västervik och Tidaholms kommuner har däremot lagt in sent veto.
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En ny bekantskap är den med samerna som har en väldigt svår
situation med vindkraftsindustrierna. Efter vårt besök i Piteå så
förstår vi hur besvärligt det är. Vice ordföranden har flera gånger talat
med sametingets nya ordförande och FSL ser fram emot en träff
under 2022.
Dessutom följer vi upp alla tidigare ärenden som FSL varit involverade
i vilket är ca 20 till antalet. Därtill kommer nya havsbaserade projekt
där några ligger för långt ut för att en kommun ska kunna lägga in ett
veto. Synpunkter lämnas och överklaganden sker.
FSL har även initierat att alla de projekt som FSL hanterar ska kunna
dra nytta och lära av varandra genom att bilda nätverk.

Under året har en del artiklar kommit in i massmedia och vi ser även
att det är stor aktivitet på facebook som satts i gång av medlemmar
och andra drabbade. Se vår hemsida landskapsskydd.se. Där finns
även filmer som är väl värda att titta på. Även om det blivit avslag på
många artiklar så ser vi att andra börjat skriva och ifrågasätta
vindkraften. Speciellt kan nämnas Svenska Dagbladets debatt om att
vårt elsystem med allt mer vindkraft hotar rikets säkerhet.
Under året har FSL svarat på remissen gällande det kommunala vetot.
Vårt svar finns på hemsidan. Hur miljöpartiets uttåg ur regeringen
påverkar ett eventuellt kommande lagförslag återstår att se men
någon förändring är trolig. FSL har tillsammans med föreningen
Färingtofta Norra i Skåne tillskrivit alla landets kommuner för att få
dem att förstå innebörden av ett ev. nytt lagförslag gällande vetot.
FSL jobbade under 2021 med ett svar på Miljöprövningsutredningens
förfrågan. Den är inlämnad 10 januari 2022.
Under våren deltog FSL i en hearing anordnad av Energimyndigheten
samt under hösten en hearing anordnad av näringslivet.
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Uppropet för det svenska landskapet har varit vilande under 2021
men kan komma att aktiveras under valåret 2022.
2021 erhöll FSL ett bidrag på 320.000 från Naturvårdsverket att
användas inom ramen för vår verksamhet. Beloppet har under 2021
använts till utbildning, ljudmätningar, provtagningar, Piteåresan, inköp
av ljudmätningsutrustning och kontorsutrustning, resor och
deltagande i hearingar. En del medel kan föras över till 2022 då dessa
ska vara förbrukade. En ny ansökan om bidrag för 2022 är inlämnad.
FSL fick under hösten ett tips från en irländsk organisation att göra en
anmälan till EU om att beslut angående förnybar energi inte gått rätt
till. FSL lämnade in en anmälan tillsammans med några andra länder.
Enligt irländarna kan ett beslut som går vår väg strypa utlåningen till
vindkraftverk. Vi förväntar oss ett svar under våren.
FSL har medverkat då vi blivit uppringda av journalister från utlandet
men även från Sverige. I en artikelserie i Den Nya Välfärden beskrev
FSL hur vindkraften fungerar och hur komplex den är då den påverkar
alla funktioner i samhället.
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FSL vill gärna ta tillfället i akt att betona vikten av att lokalsamhället
kraftsamlar tidigt i varje vindkraftsärende, påverkar kommunen, läser
på, fördelar arbetet och deltar ända in i kaklet. Översiktsplanerna ska
påverkas vid varje tillfälle och det är av största vikt att några
vindkraftsområden inte ska utpekas. Då kommer kommunen med all
sannolikhet, med det förslag som väntas kring det kommunala vetot,
inte att kunna lägga ett veto på utpekat område. Vi måste vara
ständigt på vakt för att rädda landskapet, naturen, äganderätten,
allemansrätten, våra fastighetsvärden, människors och djurs
livsmiljöer samt en stabil och pålitlig elförsörjning som gagnar vårt
välstånd.
Styrelsen
Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL
den 15 februari 2022.
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Revisionsberättelse Föreningen Svenskt Landskapsskydd
832000-5427
Vid granskning av Föreningen Svenskt Landskapsskydds räkenskaper för tiden 2021-01-01 2021-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.
Det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har
föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke
anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.

Jävrebyn 2022-02-15
Carl-Erik Lundström
Grannäsvägen 96
944 94 Jävrebyn
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Proposition på nya Stadgar
Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL
Föreningsstämman 2022-03-19
Stadgarna föreskriver att stadgeändringar kräver att stadgarna behandlas av två
årsstämmor på varandra.

Styrelsens Proposition till nya stadgar beslutade av FSL:s
stämma 2021-03-20.
Föreningens namn
§ 1.

Föreningens namn är Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL.

Föreningens säte
§ 2.

Föreningens säte är den kommun som vid var tid är registrerad hos skatteverket.
Föreningen skall ha sitt säte i den kommun där ordförande har sin
folkbokföringsadress.
Vid det fall att föreningen är part i mål som är anmäld till tvist i allmän domstol,
antingen som kärande eller som svarande, skall föreningens säte behållas tills dess
att tvisten är avslutad.

Föreningens syfte
§ 3.

FSL är en politiskt, religiöst och övrigt obunden ideell riksförening.
3.1.
3.2.

3.3.

FSL skall verka för att ta tillvara natur, landskap och boendemiljö av skilda
slag i Sverige.
Föreningen skall aktiv arbeta för att tillvarata sveriges invånares rätt till sitt
landskap och skall sträva efter att tillvarata sveriges invånares rätt, inflytande
och delaktighet i politiska beslut såväl som myndighetsbeslut, som berör
förändringar av landskapet. I förening med den svenska grundlagens mening
att all makt skall utgå från folket, såväl som i förening med internationell rätt.
Föreningen skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt
påverkar människors boendemiljö samt landskapens och naturens särart och
vårt svenska kulturarv.
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3.4.

Föreningen skall sträva efter att genom en bred förankring i landet vara en
trovärdig remissinstans för myndigheter och förvaltningar i sveriget såväl som
EU vad gäller aktuella frågor som rör svensk natur och svenska invånares
livsmiljö.

Ekonomiskt ansvar
§ 4.

Endast föreningens tillgångar skall svara för dess ekonomiska förbindelser.

Medlemmar
§ 5.

FSL består av lokala och regionala föreningar anslutna till FSL samt enskilda
personer vilka omfattar föreningens syften.
5.1.

5.2.

5.3.

Privatperson som är medlem i ansluten lokal förening är tillika medlem i FSL.
Styrelsen skall anta envar som söker medlemskap och som omfattar
föreningens syften.
Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som inte betalar de avgifter som
beslutas på årsmötet. Styrelsen har också rätt att utesluta medlem som grovt
bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens
målsättningar och syften. Klagan på uteslutning skall framföras skriftligen till
styrelsen senast en månad före nästkommande årsmöte. Årsmötet fattar då
avgörande beslut i frågan.
Person blir medlem vid erläggande av gällande medlemsavgift. Efter två
månaders prövotid erhåller man rösträtt på årsmöte, se även § 6 allmänt
medlemsmöte.

Årsmöte
§ 6.

Årsmötet är FSL:s högsta beslutande organ.
6.1.
Varje närvarande person som omfattas av medlemskap enligt§ 3 har en röst
på årsmötet. Fullmakter accepteras ej. Alla beslut fattas med enkel majoritet.
6.2.
Årsmötet skall hållas under första kvartalet. Kallelse skall sändas ut till
direktanslutna medlemmar och anslutna föreningar senast fyra veckor före
årsmötet.
6.3.
Varje medlem skall anmäla sin närvaro till årsmötet senast två veckor före
årsmötet för att behålla sin rösträtt.
6.4.
Kallelsen skall innehålla dagordning och valberedningens förslag till val samt
de upplysningar som styrelsen finner erforderliga.
Om det finns motförslag till valberedningens förslag skall dessa anmälas
skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Övriga handlingar erhålles vid registreringen till årsmötet. Registreringen
fungerar som röstlängd.
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Endast röstberättigade medlemmar kan väljas till FSL:s olika befattningar.

Motioner
6.5.

Motioner skall inkomma till styrelsen inom januari månads utgång.

Dagordning vid årsmöte
6.6.

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
6.6.1.
Mötets öppnande.
6.6.2.
Val av ordförande för mötet.
6.6.3.
Val av sekreterare för mötet.
6.6.4.
Beslut om röstlängdens fastställande.
6.6.5.
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordföranden.
6.6.6.
justera dagens protokoll. Justeringspersonerna är tillika
6.6.7.
rösträknare.
6.6.8.
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
6.6.9.
Föredragning av verksamhetsberättelse.
6.6.10.
Föredragning av årsredovisning, resultat- och balansräkning för det
gångna året.
6.6.11.
Föredragning av revisorernas berättelse.
6.6.12.
Beslut rörande ansvarsfrihet för FSL:s styrelse för det gångna året.
6.6.13.
Val av en styrelseordförande på ett år.
6.6.14.
Val av övriga styrelseledamöter.
6.6.15.
Val av minst två suppleanter.
6.6.16.
Val av två revisorer samt en ersättare på ett år.
6.6.17.
Val av valberedning på ett år bestående av minst tre ledamöter varav
en skall vara sammankallande.
6.6.18.
Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.
6.6.19.
Behandling av motioner och styrelsens förslag..
6.6.20.
Årsmötets avslutning

Medlemsmöten, extra årsmöte
§ 7.

Mellan ordinarie årsmöte kan FSL hålla det antal möten som styrelsen finner
erforderliga för verksamheten. Extra årsmöte skall sammankallas om 1/3 av
föreningens röstberättigade medlemmar eller styrelsen så begär.

Styrelse
§ 8.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och därtill minst två suppleanter.
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Ordföranden väljs på ett år.
Hälften av övriga ledamöter väljs på ett år och hälften väljs på två år.
Det är valberedningens uppgift att se till att detta följs.
Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst.
Styrelsen konstituerar sig själv frånsett ordförande.
Suppleanter har närvarorätt, yttranderätt men inte rösträtt.
Då suppleant ersätter ordinarie styrelseledamot har suppleanten rösträtt.
Protokoll skall på ordförandens ansvar föras över styrelsens beslut.
Protokollen skall hållas tillgängliga för FSL medlemmar som har rösträtt
genom inloggad hemsida.
Medlem skall i annat fall själv begära att få protokoll. Styrelsen kan
sammanträda fysiskt, per telefon eller genom annan elektronisk
kommunikation.
Styrelsen skall sammanträda inför årsmötet för att behandla inkomna
motioner, valberedningens förslag och gå igenom andra erforderliga
handlingar.
Styrelsen kan till olika möten kalla in adjungerade personer eller gäster.

Revisorer
§ 9.

Revisorerna skall senast en månad före årsmötet lämna sin berättelse.

Ändring av stadgarna
§ 10.

Dessa stadgar kan endast ändras av två på varandra följande årsmöten, varav ett
ordinarie och ett extra, eller två ordinarie, med minst en månads mellanrum.
Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

Upplösning av Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL
§ 11.

Beslut om FSL:s upplösning kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten,
ett ordinarie och ett extra årsmöte med minst en månads mellanrum.
Beslut om upplösning fattas med enkel majoritet.
Kvarvarande tillgångar skall tillfalla forskning inom områden natur och miljö, som
årsmötet beslutar om.

Övrigt
§ 12.

I övrigt gäller allmänna lagar, regler och rättspraxis kring ideella föreningar i Sverige.

