
STADGAR FÖR FÖRBUNDET 

UNGA DROGFÖREBYGGARE 
Antagna på årsmötet 2020 

1.1 Organisation 

1:1 Förbundets juridiska namn är Unga Drogförebyggare 

1:2 Unga Drogförebyggares vision är att engagera ungdomar att bidra till det drogförebyggande arbetet så att inga 
unga ska använda, arbeta med eller exponeras för droger. 

1:3 Unga Drogförebyggares syfte är att arbeta förebyggande mot droger bland unga med speciellt fokus på tobak 
och tidiga alkoholdebuter. 

1:4 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 medlemslöfte eller lokalt kontrakt med 
en drogförebyggande förening ansluten till förbundet Unga Drogförebyggare 

2.2 Om man skriver ett lokalt kontrakt ska detta alltid innebära att medlemmarna tar avstånd från tobak och 
narkotika. 

2.3 Medlemslöftet i Unga Drogförebyggare lyder följande: Genom mitt medlemskap i föreningen lovar jag att avstå 
från tobak, narkotika och dopingpreparat. Jag förstår också att om jag brukar något av ovanstående preparat 
riskerar jag att uteslutas ur föreningen. 

2:4 En drogförebyggande förening blir medlem i förbundet Unga Drogförebyggare genom att ansöka om 
medlemskap till förbundsstyrelsen eller den förbundsstyrelsen utser. 

2:5 En drogförebyggande förening är en lokal förening för barn och ungdomar. Föreningens syfte är att verka för 
en drogfri tillvaro, skapa möjlighet till ett drogfritt engagemang, samt att skapa drogfria mötesplatser för 
medlemmarna. 

2:6 Medlemskap för en förening upphör med omedelbar verkan om den lokala föreningen skriftligen meddelar 
förbundsstyrelsen för Unga Drogförebyggare att utträde ur förbundet önskas 

2:7 Medlemskap för medlem upphör med omedelbar verkan om medlemmen skriftligen meddelar styrelsen för 
den lokala föreningen att utträde ur Unga Drogförebyggare önskas. 

2:8 En medlem som uppenbarligen motverkar Unga Drogförebyggare syften som det framgår ur förbundets 
stadgar eller som skadar förbundet eller dess verksamhet kan uteslutas. Beslut om detta kan endast styrelsen för 
den lokala föreningen 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 
fo ̈rtroendevalda senast åtta (8) veckor före dess inledande. 

3:3 Årsmötet 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 tillhanda senast sex (6) veckor innan årsmötets 
inledande. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och dagordning till årsmötet ska vara medlemmar och 
förtroendevalda tillhanda tre (3) 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. 

3:9 Varje drogförebyggande förening har rätt att skicka ett (1) ombud som har rösträtt samt en (1) ersättare.      

3:10 Nomineringsstopp till förbundsstyrelsen sker fyra(4) veckor innan 

årsmötet                                                                                   

3:11 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 förbundsstyrelseledamo ̈ter 

• Val av valberedning 
• Val av revisorer 
• Övriga frågor 
• Mötets 

avslutande                                                                                                                                                                           
     

3:12 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 a ̈ga rum. 

3:13 Extra årsmöte skall hållas om styrelsen beslutar detta eller om majoriteten av medlemmarna kräver det. 



3:14 Årsmötesprotokoll med bilagor skall vara tillgängliga för föreningar, 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 förbundsstyrelseledamöter, 

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 fyra (4) fysiska 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 
förbundsstyrelsemötet, 

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 två verksamhetsrevisorer 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. Varav en person väljs på två verksamhetsår och en till två personer 
väljs på ett verksamhetsår. 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 förbundsstyrelsen 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. 

                                                                                  

                                                               

                                          

  

  

 


