STADGAR
Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan,
Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp.
Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds folkhögskola i
Alingsås

§ 1 Ändamål
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland är en organisation som i samverkan svarar
för den samlade nykterhetsrörelsens utåtriktade och samhällsnyttiga arbete. Medlem
i Länsnykterhetsförbundet kan alla organisationer bli som verkar för ett samhälle fritt
från alkohol och andra droger och vars riksorganisationer är medlemmar i Sveriges
Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.
Länsnykterhetsförbundet är politiskt och religiöst obundet.
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland skall ha sitt säte inom Västra Götalands
län.
§ 2 Uppgifter
Länsnykterhetsförbundets uppgifter är:
Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande området,
Att arbetet skall syfta till påverkan av såväl allmänna opinionen som beslutsfattare
och bygga på saklighet och vetenskap,
Att stimulera till bredare folkhälsoarbete och riktade sociala insatser,
Att arbetet skall ske i aktiv samverkan med externa grupper i samhället såsom Västra
Götalandsregionen, kommuner, länsstyrelse, försäkringskassa, polis, andra
myndigheter och frivilligorganisationer,
Att till medlemsorganisationer och externa grupper förmedla information, anordna
och medverka i kurser och seminarier samt allmänt stimulera till ökad effektivitet på
det alkohol- och narkotikapolitiska området,
Att verkställa eller medverka i utredningar och undersökningar samt avge yttranden
och framställningar i folkhälsofrågor samt
Att hos bidragsgivande myndigheter och institutioner bevaka möjligheter till
ekonomiskt stöd för medlemsorganisationernas och Länsnykterhetsförbundets
verksamhet.
§3 Medlemskap
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland skall vara anslutet till Sveriges Landsråd
för alkohol och narkotikafrågor (SLAN).
Länsnykterhetsförbundet kan efter hörande av SLAN:s styrelse bevilja medlemskap
till regionalt eller lokalt verksam organisation som saknar distrikts/regionorganisation.
Länsnykterhetsförbundet kan även efter hörande av SLAN:s styrelse bevilja medlemskap till regionalt eller lokalt verksam organisation som ej tillhör landsrådet.
Lokalt nykterhetsförbund som verkar i enlighet med dessa stadgars § 2 och med
primärkommun som arbetsområde äger rätt att vara medlem.

Länsnykterhetsförbundets styrelse kan besluta om att rätten till medlemskap fråntas
medlem som bryter mot ändamålet i § 1.
Av årsmötet fastställd medlemsavgift skall betalas senast en månad efter
Länsnykterhetsförbundets årsmöte det kalenderår avgiften avser. Avgiften
beräknas efter det antal ombud som enligt årsmötets beslut fastställs för varje
organisation.
§ 4 Representantskap
Moment 1
Varje distriktsorganisation inom Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
äger rätt att utse två ombud.
Organisationer med fler än 500 medlemmar har därutöver rätt att utse ytterligare ett
ombud för varje påbörjat 500-tal medlemmar.
Lokala nykterhetsförbund och organisationer äger rätt att utse ett ombud, oavsett
antal medlemmar. Lokal organisation äger endast rätt att utse ombud i de fall
distriktsorganisation saknas.
Organisationen Hela Människan utser lika många ombud som den organisation som
sammantaget utser flest ombud.
Ersättare väljs till samma antal som ordinarie ombud och inträder som ersättare för
ombud inom den egna organisationen.
Moment 2
I representantskapet äger varje ombud en röst. Fullmaktsröstning får ej förekomma.
Vid personval skall sluten omröstning tillämpas om någon så yrkar, i övrigt öppen
omröstning. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. Vid annan omröstning
med lika röstetal vinner det förslag ordföranden företräder.
Moment 3
Föredragande revisor äger rösträtt. Detsamma gäller styrelsens ledamöter, vilka dock
ej har rösträtt vid beslut som gäller styrelsens egen förvaltning eller vid val av
revisorer.
Moment 4
Yttranderätt i representantskapets förhandlingar har icke tjänstgörande revisor samt
ersättare för revisorerna, tjänstemän anställda vid Länsnykterhetsförbundet och dess
medlemsorganisationer, ersättare för ombud som ej inkallats att tjänstgöra, sakkunnig som av styrelsen kallats för behandling av viss fråga och om årsmötet så beslutar
medlem i organisation tillhörig Länsnykterhetsförbundet.
§ 5 Representantskapets möten
Moment 1
Representantskapet sammanträder, efter kallelse av styrelsen, till årsmöte före
utgången av maj månad och höstmöte under november månad. Styrelsen har
rätt att kalla till extra årsmöte då styrelsen finner det nödvändigt, eller om
organisationer representerade av minst en tredjedel av ombuden gör fram-ställning

om detta. Även revisorerna kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra
årsmöte sammankallas.
Kallelse utfärdas av styrelsen senast 10 veckor före mötet. Om föredragningslistan
kommer att uppta förslag till ändring av stadgar eller förslag om Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands upplösning, skall detta anges i kallelsen.
Moment 2
Rätt att väcka motion till årsmötet tillkommer Länsnykterhetsförbundets
medlemsorganisationer. Motion skall ha kommit styrelsen tillhanda senast sex veckor
före mötet.
Eventuella förslag och framställningar från styrelsen samt inkomna motioner jämte
styrelsens yttrande över dessa skall vara ombuden tillhanda senast en vecka före
årsmötet.
Moment 3
Styrelsen skall till årsmötet lämna årsredovisning. Denna skall utsändas senast en
vecka före årsmötet till anmälda ombud och innehålla följande handlingar: Förslag till
föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning,
revisionsberättelse samt verksamhetsplan för två år, innevarande och
kommande år.
Föredragningslistan för höstmötet ska uppta förslag till arbetsplan och budget
för kommande år.
Moment 4
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd
3. Beslut om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av mötesfunktionärer: Två ordförande, sekreterare, två rösträknare
och två protokollsjusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition av verksamhetens resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar
13. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
14. Behandling av förslag från styrelse och revisorer samt i stadgeenlig ordning
inkomna motioner
15. Fastställande av verksamhetsplan för de kommande två åren.
16. Fastställande av arbetsordning för styrelsen.
17. Val av ordförande respektive kassör.
18. Val av övriga styrelseledamöter.
19. Val av två revisorer, varav en bör vara kvalificerad, jämte ersättare.
20. Val av valberedning och sammankallande.

Vid höstmötet förekommer här ovan angivna punkt 1-5 samt beslut om arbetsplan och budget för det kommande året, samt en rapport över styrelsens
fastställda arbetsordning.
Till höstmötet kallas samma valda ombud och ersättare som till årsmötet.
Vid extra årsmöte förekommer här ovan under punkt 1-5 nämnda ärenden samt
det/de ärenden som föranlett det extra årsmötet.
§ 6 Styrelse
Länsnykterhetsförbundets verksamhet leds av en styrelse med 7 ledamöter.
Medlemsorganisationerna har ansvar för att årligen nominera lämpliga
kandidater för att underlätta valberedningens arbete.
Ledamöterna väljs växelvis för två år, varav halva antalet årligen. Ordföranden och
kassören väljs av årsmötet för en mandatperiod om två år. Dessa val sker växelvis
för att undvika att båda lämnar styrelsen samtidigt. Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Därutöver kan styrelsen inkalla utskott, kommittéer och referensgrupper för särskilda
uppdrag.
Personal anställs och entledigas av styrelsen.
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning som redovisas vid höstmötet i november
och som revideras årligen. I styrelsens arbetsordning skall anges vem som äger rätt
att teckna Länsnykterhetsförbundets firma när det gäller löpande bank- och plusgiroärenden.
§ 7 Räkenskaper och förvaltning
Länsnykterhetsförbundets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordföranden
och kassören gemensamt. Styrelsen kan i sin arbetsordning vidga kretsen till sekreteraren och vice ordföranden i vissa angivna frågor.
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Länsnykterhetsförbundets räkenskaper skall vara avslutade och tillgängliga för
revisorerna senast den 25 mars.
Den styrelseledamot eller annan person, som genom teckningsrätt, handhar
Länsnykterhetsförbundets medel skall ansvarsförsäkras. Beloppets storlek bestäms
av styrelsen och ska anges i verksamhetsberättelsen.
§ 8 Revision
Länsnykterhetsförbundets räkenskaper och förvaltning skall granskas av två
revisorer, varav en bör vara kvalificerad, vilka jämte personliga ersättare väljs av
årsmötet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av bokföringen och inventera
förbundets tillgångar.

Revisorerna skall avge berättelse över verkställd granskning före utgången av mars
månad.
§ 9 Valberedning
Länsnykterhetsförbundet ska ha en valberedning om max fem ledamöter varav minst
en representerar vardera Hela Människan, IOGT-NTO, MHF och SBF. Ledamöter i
valberedningen nomineras av medlemsorganisationerna.
§ 10 Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar beslutas av årsmötet om beslutet biträds av
minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande eller vid två på varandra
följande årsmöten med enkel majoritet med minst 10 veckors mellanrum, av vilka det
ena skall vara ordinarie årsmöte.
§ 11 Upplösning
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland kan upplösas efter samma regler som
ovan angivits för stadgeändring.
Vid upplösning skall befintliga tillgångar, sedan skulder och förbindelser gäldats, efter
förhandlingar fördelas mellan de länsorganisationer som är medlemmar i
Länsnykterhetsförbundet. Om sådana organisationer ej finns tillfaller tillgångarna
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Styrelsens förslag till årsmötet
Stadgeöversynen är beroende av i första hand den föreslagna förändringen att
förbundets verksamhet ska planeras och genomföras på ett delvis nytt sätt.
Sedan förbundet bildades1999-05-08 har samhället genomgått stora förändringar
som motiverar andra arbetssätt. T ex är det nu möjligt att regelbundet informera alla
medlemsorganisationers distriktsstyrelser, eller motsvarande, om förbundets verksamhet via elektroniska media. Det är också möjligt för medlemsorganisationerna att
delta i en aktiv debatt om förbundets verksamhet. Dessa metoder ska utvecklas
under de kommande åren.
Styrelsen, främst arbetsutskottet som bestått av sex ledamöter, har regelbundet
telefonmöten som komplement till fysiska möten och har ofta kontakt via internet.
Medlemsorganisationernas inflytande över verksamheten ska stärkas genom att två
möten genomförs med representanter från organisationerna. Det ordinarie årsmötet
före utgången av maj månad och ett höstmöte under november månad.
Beslut om arbetsplan och budget för kommande år flyttas från årsmötet till höstmötet
för att möjliggöra en bättre planering. Årsmötet tar ställning till en rullande verksamhetsplan för två år i vilken syften, mål och inriktningar anges.
Genom att medlemsorganisationerna samlas och fattar beslut om verksamheten vid
två tillfällen om året föreslås styrelsen minska till sju ledamöter som ersätter både en
större styrelse och arbetsutskottet. Genom detta minskar antalet sammanträden och
kraften kan i stället ägnas arbetet i medlemsorganisationerna. Tidigare dubbelarbete
mellan arbetsutskottet och styrelsen försvinner.
I samband med översynen görs också anpassningar till faktiska förhållanden i formen
av textförändringar och föreslås förändringar av rutinerna för medlemsavgiftsbetalningen, krav på att styrelsen redovisar sin fastställda arbetsordnig för höstmötet, regler för ansvarsförsäkring fastställs liksom regler för valberedningens viktiga arbete.
De väsentliga förändringarna är markerade med fet och kursiv stil. Alla har också
tillgång till tidigare stadgar för att kunna jämföra.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
Att revidera stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

