
Stadgar 
DROGINFORMATION FÖR ALLA 

Dessa stadgar antogs den 15 november 2022 

§1. Mål och uppgifter 
Föreningens mål är att bedriva insamling av penningmedel, donationer, gåvor och försäljning av 
föreningens produkter till förmån för drogfrihet och bättre hälsa.  

Föreningen skall skapa projekt och kampanjer för att uppmuntra och upplysa om att leva drogfritt, 
detta genom information, föreläsningar, utbildningsmaterial, olika kampanjer samt att verka 
opinionsbildande på alla tänkbara kanaler. 

Att förebygga missbruk och ohälsa, genom att engagera, informera, utbilda och upplysa om drogers 
verkningar i samhället samt att stärka, informera, utbilda och motivera människor att vilja leva 
drogfritt och hälsosamt. 

§ 2. Medlemskap 
Föreningen är en opolitisk och icke-religiös sammanslutning som arbetar på ideell grund. Medlemskap 
står öppet för alla som delar föreningens mål. 

§ 3. Insamlingskontroll 
Föreningen står under insyn och kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll. 

§ 4. Avgifter 
Medlemsavgiften i föreningen fastställs av styrelsen och avgiften skall erläggas senast 1 månad efter 
anfordran. Medlem, som underlåter att trots påminnelse erlägga förfallen avgift skall anses ha förlorat 
sitt medlemskap. 

§ 5. Verksamhetsområde 
Föreningens stöd- och verksamhetsområde omfattar hela Europa 

§ 6. Föreningens styrelse 
Styrelsen skall ha minst 3 och högst 7 ledamöter jämte minst 1 och högst 3 suppleanter. Styrelsens 
ledamöter väljs vid föreningsstämma. 

§ 7. Säte 
Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 

§ 8.  
Styrelsen är besluts för när de vid sammanträdet närvarande överstiger hälften av hela antalet 
styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta röstande förenar 
sig med och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, dock att  giltigt beslut fordrar 
enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. 

§ 9. Revisor 
En godkänd revisor väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma och fortsättningsvis för tiden från 
ordinarie föreningsstämma intill nästa ordinarie föreningsstämma.  
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§ 10. Revisorns berättelse 
Revisorn skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutat och revisionsberättelsen angiven senast 
en månad före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie 
föreningsstämma över revisorns gjorda anmärkningar. 

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förklaringar över revisorns 
gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den 
föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling. Handlingarna skall även som bilagor 
medfölja kallelsen. 

§ 11. Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den 30 september varje år. 

§ 12.Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen eller revisorn finner skäl därtill eller då minst 1/10 av 
samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskar 
behandlas. 

§ 13. Ärende behandlat, initierat av medlem. 
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla 
ärendet till styrelsen i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen. 

§ 14. Ärende på ordinarie föreningsstämma. 
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1. Stämmans öppnande 
2. Godkännande a dagordning 
3. Val av ordförande vid stämman 
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorns berättelse 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
11. Arvode åt styrelsen och revisorn 
12.Val av ordförande i föreningen 
13. Val av övriga styrelseledamöter 
14. Val av suppleanter 
15. Val av revisor 
16. Ärende enligt § 13 
17. Stämman avslutas 

På extra föreningsstämma skall utöver ärende punkt 1- 7 ovan endast förekomma ärenden för vilken 
stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 

§ 15. Kallelse till föreningsstämman 
Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom 
personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändelse med post senast två 
veckor före ordinarie föreningsstämma dock tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden 
till medlemmarna sker via brev. 
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§ 16. Rösträtt 
Vid föreningsstämman har varje aktiv medlem rösträtt.  Röstberättigad är endast medlem som fullgjort 
sina förpliktelser mot föreningen. Medlem får endast utöva rösträtt personligen, ej via ombud. Passiva 
medlemmar har ej rösträtt. 

§ 17. Ändring av stadgar. 
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten varav 
det ena skall vara ordinarie.  

§ 18. Valberedning 
Valberedningen  utses av styrelsen 1 gång per år och skall bestå av två personer. Förslag beträffande 
föreningens styrelse skall vara valberedningen tillhanda minst 1 vecka före föreningsstämman, detta 
för att tas upp och bli behandlade på stämman. 

§ 19. Upplösning av föreningen 
Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten varav det 
ena skall vara ordinarie. Årsmötet beslutar om disposition av tillgångarna och dessa får ej fördelas 
bland ledamot, medlem utan skall övergå till likvärdig verksamhet. 

         _______________________________________________________ 
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