
 



 

Stadgar 

för Stockholms Länsnykterhetsförbund 
 
 

§ 1 Ändamål 
Stockholms länsnykterhetsförbund är ett samarbetsorgan inom nykterhetsrörelsen i Stockholms 
län och verksamt på alkohol- och narkotikaområdet. Anslutna medlemsorganisationer bygger sin 
verksamhet på idén att medlemmarna ska avhålla sig från alkohol och andra droger. Syftet med 
detta är att verka för personlig nykterhet, stärka en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik samt 
att verka för ett narkotikafritt samhälle. 
 
  

§ 2 Uppgift 
Stockholms länsnykterhetsförbunds uppgift är: 

att främja en samordning av alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter mellan 
medlemsorganisationerna; 

att informera medlemsorganisationerna om aktuella alkohol- och narkotikapolitiska 
frågor samt stimulera till ökade aktiviteter; 

att skapa mötesplatser och nätverk för medlemsorganisationerna; 
att samarbeta med landsting, kommuner och andra regionala organ. 
 
 

§ 3 Organisation 

Stockholms länsnykterhetsförbunds skall vara anslutet till Sveriges landsråd för alkohol- och 
narkotikafrågor (SLAN). 
 

Stockholms länsnykterhetsförbund är en ideell förening. Stockholm länsnykterhetsförbund ska 
ha sitt säte inom Stockholms län. 
 
  

§ 4 Medlemskap 
Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse kan efter mottagen ansökan bevilja medlemskap 
för regionalt eller lokalt verksam organisation, vars riksorganisation är ansluten till SLAN och 
verksam i Stockholms län. 
 

Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse kan bevilja medlemskap för regionalt eller lokalt 
verksam organisation som saknar riksorganisation men verkar i enlighet med dessa stadgars §1 i 
Stockholms län. 
  

Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse kan besluta om att medlemsorganisation fråntas 
sitt medlemskap om denna bryter mot syftet i §1. 
  

Önskar medlemsorganisation utträda ur Stockholms länsnykterhetsförbund ska detta ske 
genom en skriftlig begäran till styrelsen som därefter beviljar utträdet. 
 



 

 

§ 5 Medlemsavgift 

Medlemsorganisationer ska betala medlemsavgift till Stockholms länsnykterhetsförbund. 
Avgiften fastställs för nästkommande år av årsmötet. 
 
 

§ 6 Ordinarie årsmöte 

Stockholms länsnykterhetsförbund högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska 
hållas under maj månad. Skriftlig kallelse skickas ut senast åtta veckor före årsmötet. 
Årsmöteshandlingarna ska vara medlemsorganisationerna tillhanda senast två veckor före 
årsmötet. 
  
Medlemsorganisationer kan skicka in motioner till årsmötet. Motioner ska ha inkommit till 
Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse senast sex veckor före årsmötet. 
  

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud och en ersättare till årsmötet. 
  
För att ett ombud ska ha rösträtt vid årsmötet krävs att medlemsorganisationen har betalt 
medlemsavgift senast vid årsmötet. Nya medlemsorganisationer ska ha ansökt om medlemskap 
senast den 1 mars för att ha rösträtt vid årsmöte innevarande år. Ombud kan endast 
representera en medlemsorganisation. 
  

Ombud, styrelseledamot och revisor har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ersättare för ombud 
och valberedare har yttrande- och förslagsrätt. Medlem i en medlemsorganisation har 
närvarorätt. 
 

Årsmötet är beslutsmässigt om det har utlysts stadgeenligt och minst hälften av de anmälda 
ombuden är närvarande. Styrelseledamöter har ingen rösträtt när det gäller ansvarsfrihet för 
styrelsen samt val av revisorer och valberedning. 
  

På årsmötet fattas beslut genom enkel majoritet om inget annat anges i stadgarna, vid lika 
röstetal avgörs ärendet genom lottning. Omröstningar på årsmötet är öppna förutom vid 
personval då är de slutna. 
  

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp: 
a. fastställande av föredragningslista; 
b. fastställande av antalet närvarande röstberättigade ombud; 
c.  ställningstagande till om årsmötet har stadgeenligt utlysts; 
d. ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt; 
e. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för årsmötet; 
f.  föredragning av verksamhetsberättelse; 
g. föredragning av ekonomisk berättelse; 
h. föredragning av revisionsberättelse; 
i.  fastställande av resultat- och balansräkning; 
j.  beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter; 
k. beslut om motioner och förslag; 
l.   beslut om nästföljande års medlemsavgift; 
m. beslut om revidering av verksamhetsplan för perioden från 1 juli till 31 december samt 

fastställande av nästföljande års verksamhetsplan; 



 

n. beslut om revidering av budget för perioden från 1 juli till 31 december samt 
fastställande av nästföljande års budget; 

o. beslut rörande arvoden och ersättningar; 
p. fastställande av antal ledamöter utöver ordförande, kassör och sekreterare 
q. val av ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter; 
r.  val av två revisorer samt minst en ersättare; 
s.  val av valberedning bestående av minst tre ledamöter och minst två ersättare 
 
 

§ 7 Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas om årsmötet, revisorer eller styrelsen så beslutar, alternativt efter en 
skriftlig begäran från minst en tredjedel av Stockholms länsnykterhetsförbunds 
medlemsorganisationer. En skriftlig kallelse ska skickas ut senast sex veckor innan det extra 
årsmötet. Ett extra årsmöte får enbart behandla den eller de frågor som är skälet till det extra 
årsmötet. 
 
 

§ 8 Styrelsen 

Styrelsen är Stockholms länsnykterhetsförbunds beslutande organ mellan årsmötena och består 
utöver ordförande, kassör och sekreterare av minst tre men max sex ledamöter. För att vara 
valbar till Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse måste man vara medlem i någon av 
Stockholms länsnykterhetsförbunds medlemsorganisationer samt avhålla sig från bruk av 
alkohol och andra droger. Årsmötet beslutar om en mandattid på ett eller två år för 
styrelseledamöter. 
  

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, 
budgetförslag samt verksamhetsplan. Budget- och verksamhetsplan avser nästkommande år 
samt ger möjlighet till revidering av innevarande års planer avseende perioden från 1 juli till 31 
december. 
  

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. 
 
  

§ 9 Firmateckning 
Styrelsen beslutar om vem/vilka som ska ha rätt att teckna firma för Stockholms 
länsnykterhetsförbund. 
 
 

§ 10 Räkenskaper och förvaltning 

Räkenskapsåret överensstämmer med kalenderåret. Styrelsen ansvarar för att Stockholms 
länsnykterhetsförbunds räkenskaper sköts på erforderligt sätt samt dessa avslutas per den 31 
december varje år. Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före 
årsmötet. 
 
  

 
 



 

§ 11 Revisorer 

Revisorer för Stockholms länsnykterhetsförbund har i uppdrag att granska förvaltning och 
räkenskaper, samt ske avge gemensam revisionsberättelse till årsmötet. Revisorerna ska även 
bereda frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och framföra förslag om detta till 
årsmötet. Revisionsberättelse och förslag ska finnas tillgängliga för medlemsorganisationer 
senast två veckor före årsmötet. 
 
  

§ 12 Valberedning 

Valberedningen ska bereda frågor om personval och arvodering inför årsmötet. Valberedningen 
ska bestå av minst tre ledamöter som väljs av årsmötet. För att vara valbar till valberedningen 
måste man vara medlem i någon av Stockholms länsnykterhetsförbunds medlemsorganisationer 
samt avhålla sig från alkohol och andra droger. 
  

Valberedningen ska se till att styrelsen har en bred representation vad gäller 
organisationstillhörighet, mångfald och jämställdhet. Valberedningens förslag ska finnas 
tillgängligt för medlemsorganisationerna senast två veckor före årsmötet. 
 
  

§ 13 Stadgeändring 

Stockholms länsnykterhetsförbunds stadgar kan ändras med två tredjedelars majoritetsbeslut 
på årsmöte. Vid enkel majoritet krävs beslut av två årsmöten, varav ett måste vara ett ordinarie 
årsmöte. 
 
 

§ 14 Upplösning 

Stockholms länsnykterhetsförbund måste upplösas om medlemsorganisationerna så beslutar. 
Beslut om upplösning måste tas med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande, 
ordinarie årsmöten. 
  

Om Stockholms länsnykterhetsförbund upplöses ska dess tillgångar användas i enlighet med 
stadgarnas §1 antingen av medlemsorganisationer eller av andra organisationer vars syfte 
överensstämmer med §1 i Stockholms länsnykterhetsförbunds stadgar. 
 
 

§ 15 Tolkning av stadgarna 

Tolkning av stadgarna görs av Stockholms länsnykterhetsförbunds styrelse. Beslut rörande 
tolkningen av stadgarna kan överprövas av årsmötet. 


