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VAD ÄR STADGAR?
I alla ideella föreningar finns det stadgar. Stadgarna är själva grundstommen 
som föreningen vilar på, ett slags regelverk som ska följas. Stadgarna är det allra 
viktigaste i föreningen, efter era medlemmar förstås.
Stadgarna finns för att informera medlemmarna, förtroendevalda (som de i er  
styrelse exempelvis) och omvärlden om vad föreningen är och vad den gör, det vill 
säga dess ändamål. 
Stadgarna informerar också om föreningens regler och  
demokratiska förhållningssätt.
Stadgar finns till för alla. Alla som vill ta del av era föreningsstadgar ska enkelt 
kunna göra det. Ha därför era stadgar lättillgängliga på er hemsida eller  
anslagstavla. 

Vem ska skriva stadgar?
Lokalföreningens stadgar beslutas om på årsmötet. Det är de som sitter med 
på årsmötet som tillsammans röstar och tar beslutet. Det är alltså ingen enskild 
person som har i uppgift att skriva stadgar, men att det ändå är bra att ha förberett 
innan själva årsmötet vad stadgarna ska innehålla.

Standardstadgar för er lokalförening hittar ni på Unga Drogförebyggares 
hemsida.



När ska stadgar skrivas och hur?
Det finns egentligen ingen lag på vad stadgar ska innehålla, men vissa  
grundläggande regler för föreningens verksamhet bör finnas med.

  Föreningens stadgar ska innehålla:
	Ert ändamål med föreningen
	Föreningens målgrupp
	Hur er förening ska skötas, det vill säga: 

→	Vilka som ska vara beslutande = Årsmötet
→	Vilka som ska vara de verkställande = Styrelsen
→	Vilka som ska kontrollera att allt går rätt till = Revisorerna



Standardstadgar: mall Unga Drogförebyggare

Stadgar för drogförebyggande råd
 

§1 Namn och syfte
1:1 Det drogförebyggande rådets namn är ……………………………………………………

1:2 Rådets syfte är att arbeta förebyggande mot droger bland unga med speciellt fokus på to-
bak och tidiga alkoholdebuter.

1:3 Rådet har sin hemort i …

§2 Medlemskap
2:1 Det drogförebyggande rådet är öppen för medlemskap för alla ungdomar, som är kon-
traktsanslutna till drogförebyggande verksamhet

2:2 Alkohol eller andra droger får inte förekomma i något sammanhang med Unga Drogförebyg-
gare oavsett om det finns med i det lokala kontraktet eller inte.

2:4 Eventuell medlemsavgift beslutas av årsmötet.

2:5 Medlemskap för enskild medlem upphör med omedelbar verkan att gälla om medlemmen 
meddelar styrelsen för det lokala rådet att utträde ur Unga Drogförebyggare önskas.

2:6 En medlem som uppenbarligen motverkar Unga Drogförebyggares syften som det fram-
går ur förbundets och drogförebyggande rådets stadgar eller som skadar förbundet eller dess 
verksamhet kan uteslutas. Beslut om detta kan endast föreningsstyrelsen fatta.

§3 Medlemsmöte
3:1 Det drogförebyggande rådets högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls varje vår. 3:2 
Kallelse till årsmöte skall meddelas medlemmarna senast två veckor före mötet.

3:3 Alla medlemmar i Unga Drogförebyggare har rösträtt på årsmötet. Verksamhetsledare och 
annan vuxen personal har inte rösträtt. Den avgående föreningsstyrelsen har inte rösträtt i frå-
ga om ansvarsfrihet för styrelsen.

3:4 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner (som efter årsmötet 
kontrollerar protokollet)

2. Godkännande av kallelse (gick den ut två veckor före mötet?)
3. Fastställande av dagordningen.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
1. Revisorernas berättelse
2. Fastställande av resultat- och balansräkning
3. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
4. Förslag från styrelsen

· verksamhetsplan
· budget
· övriga förslag

5. Förslag från medlemmar
6. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, minst tre personer.
7. Val av revisor
8. Övriga frågor

 



§4 Styrelse
4:1 Styrelsen har till uppgift att:

· Leda det drogförebyggande rådet och planera och genomföra verksamhet för 
medlemmarna i enlighet med Unga Drogförebyggares stadgar. Minst en aktivitet 
per termin.

· Förnya medlemskapet bland de ungdomar som har skrivit kontrakt varje år och 
rapportera dessa till förbundskansliet.

· Anordna ett årsmöte varje år där alla medlemmar bjuds in att delta.

4:2 Styrelsen utses av årsmötet och består av en ordförande och övriga ledamöter.

4:3 Styrelsen kan ta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande, fysiskt eller online. 
Majoritetsbeslut gäller.

4:4 Styrelsen skriver varje år verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse som presente-
ras för medlemmarna på årsmötet.

4:5 Styrelsen arbetar efter den verksamhetsplan och enligt den budget som årsmötet fast-
ställt.

§5 Revision
5:1 Revisorn väljs av årsmötet.

5:2 Revisorns uppgift är att på årsmötet visa det drogförebyggande rådets räkenskaper (eko-
nomiska situation) så att det stämmer överens med den ekonomiska berättelse som styrelsen 
presterar.

5:3 Revisor skall granska räkenskaperna (ekonomin) och till styrelsen överlämna revisionsberät-
telse (några ord om de har skött sin ekonomi eller inte).

§6 Stadgefrågor
6:1 För ändring av dessa stadgar ska det nya förslaget presenteras på årsmötet och ett majori-
tetsbeslut (att de flesta röstar ja) behövs för att det ska gå igenom.

§7 Upplösning av förening
7:1 Ett drogförebyggande råd som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna ska 
upplösas. Rådet upplöses genom beslut på årsmötet eller av styrelsen.

7:2 Vid upplösning av råd går pengarna i första hand till den lokala kontraktsverksamheten. Om 
kontraktsverksamhet inte finns avslutas bankkontot och pengarna går tillbaka till förbundet.

7:3 Ett råd som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom beslut på årsmötet och 
rådets tillgångar ska förvaltas av förbundet.

7:4 Om medlemsrapporteringen inte inlämnats senast den 31 januari kan förbundsstyrelsen fat-
ta beslut om att upplösa rådet.


