Handlingar till årsmötet 2017
På årsmötet under Ungdomskonferensen i Höör 2016 valde Smart Ungdoms
medlemmar en förbundsstyrelse på sju personer. Förbundsstyrelsen är den grupp som
leder och bestämmer i organisationen när medlemmarna inte kan vara samlade.
Förbundsstyrelsen har möten under året och diskuterar och beslutar om Smart
Ungdoms framtid.
Nu är det dags för årsmöte igen och förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag på
vad organisationen ska göra nästa år och hur organisationen ska fungera. Förslagen
kallas för propositioner och finns att läsa i detta häfte.
Här kan du även läsa det dokument som beskriver hur förbundet Smart Ungdom
mådde ekonomiskt 2016 och vad vi gjort under det senaste året. Du finner även
dagordningen inför årsmötet som vi kommer hålla på Ungdomskonferensen.
Läs igenom dokumentet innan årsmötet och fundera på om det är något du undrar
över? Är det något du inte förstår eller något du vill fråga Förbundsstyrelsen om? På
årsmötet kommer vi gå igenom dokumenten och förklara årsredovisningen, men du
kan redan nu maila till kansliet om du har frågor.
Vi ser framemot att ses på årsmötet!
Hälsningar
Förbundsstyrelsen

Dagordning för årsmöte 2017

dom
1. Upprop av röstberättigade medlemmar
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för mötet
3. Fastställande av dagordningen
4. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
11. Övriga förslag från styrelsen
12. Förslag, som väckts av medlem
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse 2016/2017
Verksamhetsberättelsen är det dokument där Förbundsstyrelsen beskriver vad som
hänt i Smart Ungdom sedan förra årsmötet. Här beskriver vi vilken verksamhet som
organisationen haft och vilket resultat det gett.

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att

fastställa verksamhetsberättelsen för 2016/2017 i sin helhet

Verksamhetsåret 2016/2017
Klubbar
Regionträffar
Under året arrangerades det 4 stycken regionträffar för medlemmarna framförallt i
Skåne. Träffarna syftar till att skapa utbyten mellan klubbarna regionalt. Antalet
regionträffar i år har varit några färre än tidigare. Detta beror på att vi har satsat
mycket på utbildning av ambassadörer via våra ambassadörsutbildningar.
Ambassadörsutbildningar
Under hösten 2016 drog Smart Ungdom igång med en utbildningssatsning med
målet att utbilda drogfria ambassadörer i Sverige. En utbildning togs fram som vi
valde att kalla ambassadörsutbildning. I oktober anställdes Sofie Dahlström för att
hålla drogförebyggande ambassadörsutbildningar. Elva utbildningar genomfördes
på 8 orter i Sverige och totalt deltog cirka 350 högstadie- och
gymnasielever. Ambassadörsutbildningarna ledde till att två nya Smart Ungdomklubbar startades, en i Norrköping och en i Stockholm. Ambassadörsutbildningarna
hölls både för medlemmar och icke medlemmar men var inte en del av
organisationens medlemsförmåner. Satsningen gjordes i syfte att etablera Smart
Ungdom på flera ställen i landet samt nå ut med förbundets arbete.

Opinionsbildning
Tobaksfria veckan
Tobaksfria veckan drogs igång med Smart ungdoms kampanj 5.3. Kampanjen gick ut
på att Smart Ungdom skickade ut ett brev till samtliga ledamöter av Sveriges riksdag
och påminde om att Sverige skrivit under tobakskonventionen och med speciellt
fokus på artikel 5.3. Artikeln tar upp beslutsfattare ansvar gentemot folkhälsopolitiken
och att personer i riksdagen därför inte bör ha kontakt med tobaksindustrin kring

folkhälsofrågor. Gensvaret från politikerna var ganska lågt men videon fick stor
spridning via våra sociala medier genom delningar.
Smart ungdom medverkade också bland annat i ett seminarium om Tobacco
Endgame arrangerat av tankesmedjan Tobaksfakta där vi valde att lyfta det politiska
programmet samt organisationens verksamhet. Smart ungdom medverkade även i
en paneldebatt arrangerat av projektet Tobaksfri Innerstad i Stockholm. Ett
seminarium där flera rektorer och lärare från Stockholm stad medverkade.
Av tradition så brukar förbundet uppmuntra sina klubbar att också uppmärksamma
tobaksfria veckan och tobaksfria dagen. Under verksamhetsåret gjordes det genom
samarbete med Tobaksfakta som tagit fram affischer kring de nya varningsbilderna.
Detta tillsammans med färdiga aktivitetspaket skickades ut till klubbarna i god tid
innan veckan drog igång. Det anordnades flera saker under veckan. Bland annat
hyrde några klubbar ett badhus för sina medlemmar medan andra klubbar använde
sig av det utskickade aktivitetspaketet.
Almedalen 2016
Under 2016 års Almedalsvecka närvarade förbundsstyrelsen genom Ordförande
Marcus Nilsson, Vice Ordförande Majmona Susoho, ledamot Rasmus Nilsson och
Generalsekreterare Lisa Klefbom. På plats medverkade organisationen bland annat i
ett panelsamtal arrangerat av Tobaksfakta, där Rasmus Nilsson talade om hur Smart
ungdom kickade igång engagemanget för tobaksfrågan hos honom. Under de 5
dagar man var på plats i Almedalen hanns det med flera möten med ledamöter av
riksdagens socialutskott. Framförallt lyftes det tobakspolitiska programmet som
antogs av årsmötet 2016 men samt frågan kring partiernas ställning till
tobaksproduktsdirektiven. De ledamöter vi fick möjlighet att prata med var Karin
Rågsjö (Vänsterpartiet) och Staffan Danielsson (Centerpartiet) och Yasmine Larsson
från Socialdemokraterna.
Mässor och konferenser
Under året har Smart Ungdom närvarat under flera konferenser. Konferenser och
mässor är utmärkta tillfällen för att upprätthålla och knyta nya kontakter till
organisationen. Året som gått har bestått av flera mässor och konferenser.
Sverige mot narkotika 17 – 18 september 2016
Återkommande träffpunkt för alla som är engagerade inom narkotikafrågan
Drogfokus 19 – 20 oktober 2016
Konferens som anordnas vartannat år och är en nationell konferens kring alkohol,
narkotika, doping och tobak.
Grand-dagen 8 februari 2017
Återkommande event anordnat av Tobaksfri Duo.

Samarbetsorganisationer
Smart Ungdom är medlemmar och stöttar flera organisationer. Exempel på sådana
är LSU, CAN (centralorganisationen för alkohol och narkotikaupplysning) samt
Tobaksfakta m.fl. Syftet med att vara medlem i organisationer som dessa är att
samlas kring gemensamma intressen. På tobaksområdet är Smart Ungdom aktiva
medlemmar i Tobaksfakta. Där har organisationen under året representerats av
förbundets ordförande som ledamot i Tobaksfaktas styrelse. Tobaksfakta är en
tankesmedja och ledande på tobaksområdet i Sverige. Bland annat förser de sina
samarbetsorganisationer med viktiga upplysningar på tobaksområdet.
CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör de
genom publiceringar av nationella rapporter och undersökningar. I CAN
representeras Smart ungdom just nu av förbundsordförande som suppleant i styrelsen
och närvarar därför under organisationens styrelsemöten.
Genom Smart ungdoms medlemskap i LSU har organisationen kommit närmare
Sveriges ungdomsrörelse. LSU samlar 83 organisationer runt om i Sverige och bedriver
flera projekt. En fråga som blir allt mer aktuell för Smart ungdom är frågan om
statsbidraget till ungdomsorganisationer. Antalet ungdomsorganisationer i Sverige
som söker pengar för sitt arbete från myndigheten för ungdom- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) har ökat samtidigt som myndighetens summa pengar att
dela ut har stannat kvar på samma nivå så har bidraget till organisationer blivit
svårare att få. Därför skrev Smart ungdom under en debattartikel i september
tillsammans med 24 organisationer där det föreslogs flera åtgärder till de ansvariga
för hur detta skulle kunna lösas.
Internationella utbyten
Under verksamhetsåret fortsatte det internationella Smart ungdom haft tillsammans
med den slovenska organisationen No Excuse och brittiska cutfilms. Utvärderingen av
projektet visade övervägande respons från så väl samarbetsorganisationer som
deltagare. När projektet slutförts hade Smart ungdom skickat medlemmar till både
Ljubljana i Slovenien och London i Storbritannien.

Under våren 2017 påbörjades en ansökan tillsammans med Cutfilms om ytterligare
ett internationellt utbyte till sommaren 2018.

Ungdomskonferensen 2016
2016 års ungdomskonferens ägde rum i Höör mellan 27 och 29 maj och innefattade
Smart ungdoms årsmöte som pågick under hela söndagen. Under konferensen fick
medlemmarna möjlighet att utbyta tankar och idéer med varandra genom
workshops. Även föreläsare hade bjudits in för att prata om ämnen förknippat med
klubbarnas arbete. Exempelvis talade Sveriges Ungdomsråd om lokalt
påverkansarbete och Björn Kåberger om gruppdynamik och ledarskap. I fokus under
konferensen stod årsmötet och därför fick medlemmarna en grundkurs kring formalia
i samband med årsmöten. Allt detta gjordes med syfte att medlemmarna skulle
kunna påverka på ett enklare sätt och därav skapa ett mer inkluderande årsmöte.
För att göra detta ytterligare arrangerade vi workshops under lördagen för att
medlemmarna skulle diskutera det lagda propositionerna från förbundsstyrelsen.

Kansli och personal
I början av hösten anställdes en kommunikatör på 50 %. Personen valde dock att
avsluta sin anställning kort tid efter p.g.a. annat jobberbjudande om 100%-tjänst.
Dock hann vi få fram ett nytt informationsmaterial om organisationen som numera
används i marknadsföringssyfte under externa möten och konferenser. Vi anställde
också en utbildare som under sec veckor åkte runt och höll ambassadörsutbildningar
på skolor i Sverige.

I slutet av 2016 sjukskrevs Smart ungdoms generalsekreterare på obestämd tid och
kansliet fick göra omprioriteringar bland kansliet. Tillförordnad Generalsekreterare
blev förbundsordförande Marcus Nilsson som tog över arbetsledning och drift av
kansliet. Detta ledde också till att Marcus fick prioritera om i sina uppgifter och har
därför arbetat mindre med opinionsarbetet under våren.
Under våren påbörjades också rekrytering av en ny kommunikatör.

Ekonomi
Under verksamhetsåret 2016-2017 söktes flera bidrag. 2015 var första året Smart
ungdom sökte och fick pengar ifrån Socialstyrelsen. Detta fick vi för att utöka
organisationens politiska arbete. Under hösten 2016 sökte organisationen pengar för
ytterligare verksamhet men socialstyrelsen avslog detta och beviljade samma
summa som året innan.
Vi fick även pengar ifrån Myndigheten för civil och samhällsfrågor (MUCF) som är en
svensk myndigheter som delar ut pengar till ungdomsorganisationers verksamhet.
I början av 2017 beslutade även förbundsstyrelsen att söka pengar från Förbundet
mot droger , en organisation som tidigare arbetat med att förebygga droger bland
unga och som numera stödjer organisationen som verkar i liknande anda. Smart
ungdom beviljades ett projektbidrag med syfte att finansiera ungdomskonferensen.
Under hösten 2016 pågick en föreläsningsturné där en person anställdes på heltid
under en period för att åka runt och föreläsa. Detta syftade till att etablera en
utbildningsverksamhet för organisationen med intuitionen att i framtiden sälja färdiga
utbildningar till skolor runt om i Sverige och på så vis öka intäkterna för våra
föreläsningar.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen hade under verksamhetsåret fem fysiska styrelsemöten och två
telefonmöten. Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret fortsatt sitt strategiska
arbete genom att bland annat anta nya policys samt sätta upp riktlinjer för hur
medlemmar kan söka extra medel ur organisationens klubbfond. I det strategiska

arbetet så har det också lett fram till förbundsstyrelsens proposition om namnbyte på
organisationen.
Under verksamhetsåret valde Robin Svensson att hoppa av sitt styrelseuppdrag. Det
är färre än vad som skedde under tidigare verksamhetsår då fler valt att hoppa av.
Styrelsen drar slutsatsen att detta måste fortsätta arbetas med genom bland annat
ökad transparens för styrelsens arbete samt att uppdraget som styrelseledamot att
förbundsstyrelsen måste tydliggöras i ansökan till valberedningen.
Sedan augusti 2016 har förbundsstyrelsen valt att arvodera ordförande Marcus
Nilsson på 100% för att kunna arbeta ytterligare med organisationens utveckling samt
opinionsarbetet. Arbetsuppgifterna preciseras i delegationsordningen och har utöver
detta inkluderat projektledning av ungdomskonferensen.

Avslutning
Det har varit ett spännande år för Smart Ungdom med flera utmaningar. Styrelsen
som denna gång bestått av Marcus Nilsson, Majmona Susoho, Rasmus Nilsson, Willy
Svensson, Patricia Yacoub och Filip Jönsson tackar för medlemmarnas förtroende
och hoppas medlemmarna delar styrelsens positiva syn på Smart ungdoms
utveckling det senaste året.

Årsredovisning 2016
Ungdom
Årsredovisningen är det dokument som förklarar hur ekonomin såg ut under ett år i
Smart Ungdom. I årsredovisningen går det att se om förbundet har gått med vinst
eller förlust, hur mycket pengar vi har lagt på verksamheten och var vi har fått
pengar ifrån. Tillsammans med årsredovisningen finns också revisorns uttalande om
förbundets ekonomi. Revisorn granskar Smart Ungdoms ekonomi för att se att allting
sköts på rätt sätt.
Årsredovisningen hittar du sist i häftet.

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att
att

fastställa årsredovisningen för 2016
fastställa revisionsberättelsen för 2016

Verksamhetsplan 2017/2018
Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vad förbundet Smart
Ungdom ska göra under ett år. Här beskriver vi vilken verksamhet som ska
genomföras, vad vi vill uppnå för något och vilka aktiviteter som ska hända fram
tills att vi ses på årsmötet nästa år.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att

anta Verksamhetsplanen för 2017/2018 i sin helhet

Verksamhetsplan för 2017/2018
Klubbar och medlemmar
Smart Ungdom skapar mervärde för klubbar och medlemmar. Organisationen stärker
och stöttar klubbarna i deras verksamhet och erbjuder möjligheter för dessa att
utvecklas och förbättras. Organisationen arbetar för att fler klubbar startas och
bidrar till att kontraktsmetoden utvecklas och förbättras.
Mål
•
•
•
•
•
•

Stötta och stärka befintliga och potentiella klubbar och dess verksamhet
Verka för uppstartandet av nya klubbar genom att utveckla attraktiva
medlemsförmåner
Verka för att klubbar skapar mötesplatser och lokala drogfria aktiviteter
Erbjuda inspirationsmaterial, verktyg och ekonomiskt stöd till klubbar
Erbjuda utbildning och kompetensutveckling för klubbar och medlemmar
Utveckla former och kanaler för unga att engagera sig i Smart Ungdom

Opinionsbildning
Smart Ungdom bedriver opinionsbildning både på nationell och lokal nivå. Genom
samverkan med andra organisationer inom folkhälsoområdet driver Smart Ungdom
bland annat frågan om ett rökfritt Sverige 2025, Tobacco endgame. Smart Ungdom
arbetar också aktivt med att föra fram unga i ANDT-debatten.
Mål
•
•
•
•

Representera unga i nätverk och forum rörande folkhälsa
Etablera och utveckla kontakter med beslutsfattare och makthavare
Stärka och utveckla klubbarna i deras lokala opinionsarbete
Synliggöra unga i debatten om att uppnå Tobacco Endgame – rökfritt Sverige
2025

Mötesplatser för unga
Genom att skapa mötesplatser bidrar Smart Ungdom till att unga får möjligheten att
träffas och lära av varandra. Genom både nationella och lokala träffar bidrar
förbundet till att skapa forum för kunskapsutbyten klubbar och medlemmar emellan
kring ANDT-frågor.
Mål
•
•
•

Arrangera en drogförebyggande konferens för unga
Erbjuda regionala och nationella möjligheter till erfarenhetsutbyten mellan
unga drogförebyggare
Erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyten mellan unga drogförebyggare från
andra länder

Kunskap och inspiration
Smart Ungdom lägger stort fokus på att unga ska inspirera varandra till ett drogfritt liv
genom att vara goda förebilder för varandra samt genom utbildning och
kampanjer.
Mål
•
•
•
•
•

Inspirera unga till ett drogfritt liv på Smart Ungdoms digitala kanaler
Arrangera kampanjer under särskilda temadagar kopplat till att förebygga
droger
Inspirera klubbar och medlemmar till att driva egna drogförebyggande
kampanjer
Utveckla och sprida informationsmaterial om ANDT med särskilt fokus på
tobak och alkohol
Utveckla arbetet med volontärer

Organisationsutveckling
Smart Ungdom är en demokratisk organisation som utvecklas och förbättras.
Organisationen arbetar strategiskt och långsiktigt med såväl verksamhet som
finansiering.
Mål
•
•
•

Implementera Smart ungdoms nya varumärke i verksamheten och externt
Utveckla och implementera organisationens styrdokument
Utreda möjligheterna att öka försäljningen av utbildningar och
föreläsningar

Stadgar
Stadgarna är Smart Ungdoms regelbok och som förklarar vilka vi är, varför vi finns
och vem som ska göra vad. Stadgarna är grunden i organisationen och beskriver hur
vi fungerar, vilka som verkar i organisationen och hur vi agerar i olika situationer. Alla
organisationer har stadgar, precis som era klubbar har. Detta är stadgarna för
förbundet Smart Ungdom som reglerar vilka som är och får vara medlemmar hos os.
I år föreslår vi i förbundsstyrelsen en stor förändring i våra stadgar, nämligen ett
namnbyte på hela förbundet.
Smart Ungdom är inte längre samma förbund det var för tre år sedan. Redan under
årsmötet 2016 valde man att lägga fram en helt ny stadga som tydliggjorde
förbundets vision och syfte. Under de senaste två åren har förbundet dessutom vuxit
kraftigt och samlar numera nästan 3500 medlemmar i Sverige. Styrelsens tankar kring
förslaget har varit att konkretisera förbundets verksamhet och tydliggöra vad
förbundet arbetar med. Styrelsen tror därför att förslaget är ett naturligt steg i
förbundets utveckling och väljer nu att gå fram med förslaget om namnbyte på
förbundet till ”Unga Drogförebyggare” till årsmötet i maj.
Namnbytet kommer inte att påverka klubbarna i stor utsträckning. Däremot kommer
samlingsnamnet för förbundets föreningar att förändras från ”klubbar” till
”drogförebyggande råd”. Detta innebär dock inte att varje enskild klubb kommer att
behöva byta namn. Om en klubb har med Smart Ungdom i sitt namn kommer det
inte att förändras. Däremot kommer förbundet att tala om sina medlemsföreningar i
termer som drogförebyggande råd och inte klubbar.
Om propositionen röstas igenom kommer namnbytet att träda i kraft först 1
december 2017. Då är tanken att en färdig logotyp ska vara klar samt att det nya
namnet ska vara implementerat i verksamheten genom nytt grafiskt material och
nya kommunikationskanaler m.m. Om årsmötet röstar för ett namnbyte kommer
implementeringen att dra igång så snart årsmötesprotokollet är justerat och besluten
träder i kraft.
Om ni medlemmar röstar ja till ett namnbyte kommer vi även att ändra i
verksamhetsplanen så den gäller med det nya namnet.
Förbundsstyrelsens föreslår årsmötet besluta

att

anta stadgarna i sin helhet

Stadgar för förbundet Unga
drogförebyggare
1. Organisation
1:1 Förbundets juridiska namn är Unga drogförebyggare
1:2 Unga drogförebyggares syfte är att arbeta förebyggande mot droger bland
unga med speciellt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter.
1:3 Unga drogförebyggare är ett religiöst, partipolitiskt samt ideologiskt obundet
förbund.
1:4 Förbundet har sitt säte i Stockholm men verkar i hela landet.
2. Medlemskap
2:1 Enskild medlem i Unga drogförebyggare blir man genom att skriva ett kontrakt
med ett drogförebyggande råd anslutet till förbundet Unga drogförebyggare
2:2 Ett drogförebyggande råd blir medlem i förbundet Unga drogförebyggare
genom att ansöka om medlemskap till förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen
utser.
2:3 Ett drogförebyggande råd är en lokal förening för barn och ungdomar, rådens
syfte är att verka för en drogfri tillvaro, skapa möjlighet till ett drogfritt
engagemang, samt att skapa drogfria mötesplatser för medlemmarna.
2:4 Medlemskap för ett råd upphör med omedelbar verkan om det lokala rådet
skriftligen meddelar förbundsstyrelsen för Unga drogförebyggare att utträde ur
förbundet önskas.
2:5 Medlemskap för medlem upphör med omedelbar verkan om medlemmen
skriftligen meddelar styrelsen för det lokala rådet att utträde ur Unga
drogförebyggare önskas.
2:6 En medlem som uppenbarligen motverkar Unga drogförebyggares syften som
det framgår ur förbundets stadgar eller som skadar förbundet eller dess verksamhet
kan uteslutas. Beslut om detta kan endast förbundsstyrelsen fatta.
3. Årsmöte
3:1 Unga drogförebyggares högst beslutande organ är årsmötet, därefter
förbundsstyrelsen för förbundet
3:2 Förbundsstyrelsen ansvarar för att kallelsen till årsmötet når ut till samtliga
medlemmar och förtroendevalda senast åtta (8) veckor före dess inledande.
3:3 Årsmöte skall hållas i april eller maj varje år.
3:4 Ett årsmöte som är stadgeenligt är alltid beslutsför.
3:5 Samtliga medlemmar har rätt att skicka in motioner till årsmötet, propositionsrätt
till årsmöte tillkommer förbundsstyrelsen.
3:6 Förbundsstyrelsens propositioner skall vara medlemmarna till handa senast åtta
(8) veckor innan årsmötets inledande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk

redovisning och dagordning till årsmötet ska vara medlemmar och
förtroendevalda tillhanda 4 veckor innan årsmötets inledande.
3:7 Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan
årsmötets inledande, förbundsstyrelsens motionssvar skall vara medlemmarna
tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötets inledande.
3:8 Närvarorätt, yttranderätt samt yrkanderätt vid årsmötet tillkommer ombud,
ersättare, förtroendevalda i förbundsstyrelsen, revisorerna samt valberedningen.
Rösträtt tillfaller ombud och förtroendevalda i förbundsstyrelsen.
3:9 Varje drogförebyggande råd har rätt att skicka ett (1) ombud som har rösträtt
samt en (1) ersättare.
3:10 Vid årsmötet skall åtminstone dessa punkter behandlas:
• Mötets öppnande.
•

Val av Mötesordförande, Mötessekreterare samt två (2) Mötesjusterare tillika
rösträknare för årsmötet

•

Fastställande av röstlängd.

•

Fastställande av dagordning

•

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

•

Presentation av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse.

•

Presentation av bokslut och ekonomisk berättelse.

•

Presentation av revisionsberättelse

•

Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.

•

Behandling av propositioner

•

Behandling av motioner

•

Fastställande av verksamhetsplan.

•

Val av förbundsordförande

•

Val av vice förbundsordförande

•

Val av förbundsledamöter

•

Val av valberedning

•

Val av revisorer

•

Övriga frågor

•

Mötets avslutande

3:11 För det extra årsmötet gäller motsvarande föreskrifter som för det ordinarie
årsmötet, med undantagen att det extrainsatta årsmötet kan hållas när som helst
under året. Kallelsen till det extrainsatta årsmötet ska vara ute minst fyra (4) veckor
innan mötet skall äga rum.
3:12 Extra årsmöte skall hållas om styrelsen beslutar detta eller om majoriteten av
medlemmarna kräver det.
3:13 Årsmötesprotokoll med bilagor skall vara tillgängliga för klubbar,
förtroendevalda och medlemmar senast tio (10) veckor efter årsmötets avslutande.

4. Förbundsstyrelsen
4:1 Förbundsstyrelsen utses av årsmötet och består av en förbundsordförande, vice
förbundsordförande samt 5 eller 7 förbundsledamöter,
4:2 Förbundsstyrelsens funktion är att styra och leda förbundet, genom utveckling
och förvaltning.
4:3 Förbundsstyrelsen väljes på ett verksamhetsår i taget,
4:4 Förbundsstyrelsen ska varje verksamhetsår ha minst sex möten,
Förbundsstyrelsemöten är beslutsmässigt om samtliga förtroendevalda erhållit en
kallelse senast tre veckor innan samt dagordning senast en vecka innan mötets
inledande,
4:5 För att förbundsstyrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av
ledamöterna är närvarande vid styrelsemötet,
4:6 Protokollen ska vara tillgängliga för samtliga förtroendevalda och medlemmar
senast tre veckor efter mötets avslutande,
5. Omröstning
5:1 Om inget annat nämns i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning.
5:2 Omröstning sker i första hand via acklamation.
5:3 Vid personval gäller alltid sluten omröstning om antalet kandidater är större än
antalet platser.
6. Revisorer
6.1 På årsmötet skall en auktoriserad revisor samt en verksamhetsrevisor väljas in.
Dessa ska väljas in för ett verksamhetsår i taget.
6.2 Revisorerna skall granska organisationens verksamhet utifrån av Årsmötet och
förbundsstyrelsen fastställda styrdokument. Vid Årsmötet skall verksamhetsrevisorn
samt den auktoriserade revisorn avlägga varsin revisionsberättelse i vilken
ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen till - eller avstyrks.
7. Valberedning
7.1 På årsmötet skall en valberedning väljas. Denna väljes in för ett verksamhetsår i
taget. Valberedningen ska bestå av 2–3 personer. Valberedningens uppdrag är att
bereda en förbundsstyrelse samt lämna förslag på verksamhetsrevisor för kommande
verksamhetsåret.
8. Stadgar
8.1 Revidering av stadgan kan göras på årsmöte eller extrainsatta årsmöte. Detta
kan göras genom en proposition ifrån styrelsen eller genom en motion av
medlem(ar). För att göra en ändring i stadgan krävs två tredjedelars majoritet.
9. Upplösning av förbundet

9.1 För att upplösa Unga drogförebyggare krävs beslut av två (2) på varandra
följande årsmöten med minst två tredjedelars majoritet.
9.2 Eventuella likvida medel och tillgångar fördelas i enlighet med kongressens
beslut. Skulder betalas i första hand.

