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RIKSSTÄMMA 2020 
DIGITALA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Årets stämma genomförs i en speciell tid med nya 
coronaviruset och vi genomför stämman för första 
gången via videokonferens. I detta häfte finns alla 
handlingar samlade som behövs inför stämman.  
 
Mötespraktik 
 Föredragningslista 
 Formalia om kallelse och ombud 
 Valberedningens förslag till mötespresidium 
 Mötesordning 

 
Historia 
 Verksamhetsberättelse 2018–2019 
 Ekonomisk redovisning 2018–209 
 Bokslut 2018 och 2019 – se separat häfte 
 Revisionsberättelser – se separat häfte 

 
Framtid 
 Verksamhetsplan 2021–2022 
 Valberedningens förslag om arvode  
 Budget 2021–2022 
 Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och ny 

valberedning 
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Dagordning 
 
Vilka punkter som ska behandlas vid riksstämman styrs av stadgarna. Vid denna 
stämma finns förslag om justering av stadgar och att de ska träda i kraft redan under 
sittande möte. Därför finns för punkterna 18–21 olika innehåll på dessa punkter. 
 
1) Stämmans öppnande 

2) Upprop och fastställande av röstlängd och ställningstagande till om riksstämman är 
beslutsmässig (Sidan 6–7) 

3) Beslut om riksstämman utlysts enligt stadgarna (Sidan 7) 

4) Godkännande av dagordning (Sidan 4–5) 

5) Val av mötespresidium (Sidan 8) 

a) Mötesordförande  

b) Protokollssekreterare 

c) Protokolljusterare 

d) Rösträknare för förhandlingarna 

6) Beslut om mötesordning (Sidan 8–9) 

7) Fastställande av beredningsutskott  
Inga beredningsutskott valda. 

8) Beslut om riksstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018–2019 (Sidan 11–15) 

9) Beslut om riksstyrelsens ekonomiska berättelse (Sidan 16–18 + bokslutshäfte) 

10) Föredragning av revisionsberättelser för 2018 och 2019 (Se bokslutshäfte)  

11) Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2018 och 2019 (Sidan 19) 

12) Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för 2018 och 2019 (Sidan 19 + bokslutshäftet) 

13) Behandling av förbundsstyrelsens förslag och framlagda motioner  

a) Styrelsens förslag om stadgeändring (Sidan 20)  

b) Inga motioner har inkommit från föreningarna till stämman 

14) Nominering till riksstyrelse, revisorer och ny valberedning, nomineringsstopp därefter 

15) Fastställande av arbetsplan för 2021–2022 (Sidan 23–25) 

16) Beslut om ersättningar till förtroendevalda (Sidan 26–27)  

17) Fastställande av ekonomisk plan för 2021–2022 (Sidan 28–29) 
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Punkter utan stadgeändring: 
 
18) Beslut om antal ledamöter och 

suppleanter i förbundsstyrelsen 

19) Val av  

a) Ordförande 

b) Vice ordförande 

c) Sekreterare 

d) Kassör 

e) Ledamöter 

f) Suppleanter (minst fyra) 

20) Val av revisorer, varav minst en 
godkänd, samt två suppleanter, varav 
minst en godkänd 

21) Val av valberedning om tre ledamöter, 
varav en sammankallande, samt tre 
suppleanter 

Punkter vid stadgeändring: 
 
18) Beslut om antal ledamöter i 

riksstyrelsen (Sidan 30) 

19) Val av styrelse (Sidan 30–31) 

a) Ordförande  

b) Vice ordförande  

c) Kassör  

d) Ledamöter (minst två)  

 

 

20) Val av två revisorer samt en ersättare 
(Sidan 31) 
 

21) Val av valberedning om tre ledamöter, 
varav en sammankallande, samt tre 
ersättare (Sidan 31) 

 

22) Beslut om eventuella andra i kallelse angivna frågor 
Inga övriga frågor har angivits i kallelsen.  

23) Stämmans avslutande  

 
Riksstämman föreslås besluta  
att fastställa ett nomineringsstopp till personval av riksstyrelse, revisorer och valberedare 

finns på punkt 14 
att  beroende på beslutet under punkt 13 om stadgeändring ha olika punkter 18–21 enligt 

förslaget samt  
att  i övrigt fastställa dagordningen för riksstämman 2020 
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Ombud och röstlängd 
Riksstyrelsens förslag | Dagordning punkt 2 och 3 
 
Föreningsombud 
Föreningars rätt att utse ombud vid stämman styrs av stadgarnas paragraf 6 Riksstämma, där 
andra punkten anger antalet ombud per förening. Föreningar med upp till 200 medlemmar 
har rätt att skicka två ombud och föreningar med 200 eller fler har rätt att skicka tre ombud. 
Det finns även ytterligare steg men inga av våra föreningar har så många medlemmar idag. 
 
Gävle | 80 medlemmar  
Ombud  
 Laila Karlsson 
 Maria Lindgren 

 
Ersättare ej valda 
 
FMN Göteborg | 264 medlemmar 
Ombud 
 Elsy Norén 
 Carina Mossberg 
 Marie Zachrisson Gärdehed (anmält 

förhinder) 
 
Ersättare ej valda 
 
FMN Kristinehamn | 21 medlemmar 
Ombud 
 Birgitta Engström Petersson 
 Anna Hallstensson kassör 
 

Ersättare 
 Marita Jensen 
 

FMN Malmö | 184 medlemmar 
Ombud 
 Fanny Nyberg 
 Jörgen Olsson 

 
Ersättare 
 Jenny Svensson 
 Martin Philip 

 

FMN Mora/Orsa | Ej rapporterat   
Inga ombud anmälda den 26 april. 
 
FMN Norrbotten | 274 medlemmar 
Inga ombud anmälda den 26 april. 
 
FMN Skellefteå | 60 medlemmar  
Ombud 
 Karin Lindberg 
 Bengt Anders Lindberg 

 
Ersättare ej valda 
 
FMN Storstockholm | 306 medlem. 
Ombud 
 Maria Nilsson 
 Annica Bergström 
 Maja Hultberg 

 
Ersättare 
 Ewa Ghobé 
 Mai Terras  
 Urban Ottosson 

 
FMN Umeå | 67 medlemmar 
Ombud 
 Marlene Bickham 
 Nils-Jame Bickham 

 
Ersättare ej valda 
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FMN Uppsala | 111 medlemmar 
Ombud 
 Ulla Öhgren 
 Elisabeth Wickberg 

 
Ersättare 
 Inger Elovsson Sohlman 
 Pia Bech 

 
FMN VGR | 10 medlemmar 
Ombud 
 Berit Boero Rol 
 Anja Annevik 

 
Ersättare 
 Linda Wenzel 

FMN Örnsköldsvik | 39 medlemmar 
Ombud 
 Eva Vallinder 
 Carina Henriksson  

 

Ersättare ej valda 
 
FMN Östersund | 31 medlemmar 
Ombud 
 Martin Heldorsson  
 Jessica Viggesjöö  

 
Ersättare ej valda 
 
FMN Hofors   
Nybildad förening under 2020, saknar 
därför rösträtt under stämman 2020. 

 
 
 

Riksstyrelsen 
Riksstyrelsens ledamöters rätt att rösta vid stämman styrs av stadgarnas paragraf 6 
Riksstämma, där tredje punkten anger att både ombud och riksstyrelseledamöter har rösträtt 
vid stämman.  
 
Ledamöter 
 Margareta Nyström, riksordförande 
 Daniel Carlryd, vice ordförande 
 Leif Andersson, kassör 
 Ewa Löfquist, sekreterare 
 Ulrika Mattson, ledamot 

Suppleanter 
 Vanja Holmgren 
 Petra Grevstad 
 Lennart Johansson 
 Jessica Viggesjöö (även ombud från 

Östersund) 
 
 

Beslutsmässighet 
Beslutsmässighet för stämman och dess utlysande styrs av stadgarnas paragraf 6, under punkt 
5 och 9. Kallelse till stämman ska utfärdas fyra månader innan stämman och häften av anmälda 
ombud ska vara närvarande. Kallelse till stämman skickades per epost till föreningarna den 16 
januari 2020, men hade också annonserats ut i föreningsutskick under hösten 2019.  
 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  fastställa antalet närvarande ombud till ____ 
att notera att antalet anmälda ombud var 24 
att fastställa att fler än hälften av anmälda ombud är närvarande  
att notera att kallelse skickats fyra månader innan stämman  
att anse stämman beslutsmässig 
att  notera att fem ledamöter från förbundsstyrelsen är närvarande samt 
att fastställa den totala röstlängden till ____ 
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Mötespresidium 
Valberedningens förslag | Dagordning punkt 4 
 
 
 
Vid riksstämman 2018 valdes en valberedning som har berett valen till stämman 2020. 
 
Ordinarie ledamöter i valberedningen 
 Jörgen Olsson, Malmö, sammankallande 
 Fanny Nyberg, Malmö 
 Maria Nilsson, Stockholm 

 
Riksstämman föreslås besluta  

att  välja Josefin Hellroth Larsson till mötesordförande  

att välja Leif Andersson till protokollssekreterare 

att välja _______________________ och _______________________  
till protokollsjusterare samt  

att välja _______________________ och _______________________ 
till rösträknare för mötet  
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Mötesordning för stämman 
Riksstyrelsens förslag | Dagordning punkt 5 
För att stämman ska vara så demokratisk som möjligt och flyta på smidigt behöver 
vi tillsammans komma överens om regler. Därför har vi en mötesordning. Den 
berättar bland annat hur vi ska ta beslut, hur vi diskuterar och hur det funkar med 
ordningsfrågor. 
 
Rättigheter 
Medlemmar har olika rättigheter på 
stämman beroende på vilken roll de har vid 
mötet. Detta styrs av våra stadgar.  
 Alla medlemmar i FMN har rätt att tala 

vid stämman, mötesordförande kan ge 
andra möjlighet att tala också. 

 Alla ombud och medlemmar av 
riksstyrelsen har utöver sin rätt att tala 
vid stämman också rätt att lägga 
förslag och rösta.  

 Om ombud är frånvarande så har 
ersättare från föreningen rätt att lägga 
förslag och rösta. 

 Ingen äger dock rösträtt i fråga som rör 
egen förvaltning, dvs i fråga om 
ansvarsfrihet eller eget arvode. 

 
Punkters behandling 
För varje punkt på dagordningen finns det 
en beslutshandling i detta häfte. Men varje 
punkt behandlas enligt följande 
 Föredragning av förslaget inklusive 

huvudförslag. 
 Förståelsefrågor från ombud. 
 Diskussion där man kan lägga förslag, 

mötesordförande har en talarlista. 
 Mötesordförande går igenom förslagen. 
 Mötet går till beslut. 

 
Bryta talarlistan 
Det finns tre sätt att bryta mötet: 
 Ordningsfråga – till exempel begäran 

om paus eller önskemål om förtydlig-
ande från presidiet. 

 Sakupplysning – kort upplysning som 
kan underlätta eller förkorta debatten, 
får inte vara argumenterande. 

 Replik – endast som svar på tal för 
någon som känner sig personligt 
påhoppad. 

 
Röstlängd 
Röstlängd är hur många ombud och 
riksstyrelseledamöter som är på plats och 
får ta beslut. Om någon avviker eller 
kommer till efter att röstlängden är 
fastställd då behöver röstlängden uppda-
teras. Det kallas för att justera röstlängden. 
 
Röstningsförfarande 
Olika typer av beslut behöver olika sätt att 
rösta på. Vanligast är att två förslag står 
mot varandra och det som vinner får stå 
mot ett annat förslag. Lite likt en 
fotbollsturnering med semifinal och sen 
final. 
 Vi röstar med acklamation, ja-rop. För 

att rösta säger ombuden ja vid det 
förslag de vill rösta bifall på. Det 
förslag som får flest bifall (ja-rop) 
vinner. 

 Ordförande frågar alltid om ombuden 
är redo att gå till beslut och då får 
ombuden rösta om de är det. När en 
gått till beslut går det inte längre att 
lägga nya förslag. 

 Ordförande läser upp alla förslag som 
ska röstas om innan röstningen börjar. 
Sen berättar ordförande i vilken 
ordning förslagen kommer och vilka 
förslag som står mot varandra. 

 Ifall det låter väldigt jämt vid 
acklamation kan ett ombud ropa 
”votering”. Då röstar ombuden genom 
att ropa ja när deras namn läses upp 
från röstlängden.  
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 Om det blir oavgjort mellan två förslag 
så bestämmer lotten vilket förslag som 
vinner. 

 När det är frågor som handlar om 
stadgar behöver det vara två 
tredjedelar av ombuden som röstar 
bifall, eller hälften av ombuden på två 
stämmor i rad. 

 
Personval 
På varje stämma är det flera personer som 
ska bli valda till olika uppdrag. Det ska 
väljas en riksstyrelse, revisorer och ny val-
beredning. Det är viktigt att valen går rätt 
till. 
 Under punkt 14 på stämman så finns 

det möjlighet att nominera (föreslå) 
personer till valen till riksstyrelse, 
valberedning och revisorer. Sedan är 
det nomineringsstopp, detta för att 
möjliggöra förberedelser inför sluten 
omröstning. 

 Vid val pläderas för kandidater (ej mot 
någon). 

 När det finns fler än ett förslag i val 
kommer det genomföras sluten 
omröstning, detta sker att genom ett 
mail skickas till ombuden med länk till 
en webbsida där man avger sin röst, 
detta möjliggör sluten omröstning.  

 De som får flest röster blir valda. 
 Vid lika röstetal bestämmer lotten 

vilket förslag som vinner. 

Stadgeändring 
Två tredjedels majoritet innebär att ett 
förslag vid en omröstning måste antas av 
fler än två tredjedelar av de närvarande 
röstberättigade. Det innebär att om man 
har en röstlängd med 30, varav 26 är 
närvarande så måste 18 rösta för förslaget 
för att det ska gå igenom. Huruvida de 
övriga 8 röstar emot eller avstår från att 
första spelar ingen roll i det här samman-
hanget. 
 
Reservationer 
Ett ombud kan reservera sig om kongressen 
har tagit ett beslut som den verkligen inte 
kan stå bakom. Om någon reserverar sig 
kommer det stå i protokollet att den har 
gjort det. Reservationen måste göras innan 
stämman avslutas. 
 
Videmötesdisciplin  
När man har videomöte med många 
deltagare, så blir det lätt dåligt ljud och 
svårt att uppfatta saker. Därför uppmanar 
vi alla deltagare att göra följande. 
 Att vänta på din tur, så du inte 

avbryter. 
 Att undvika bakgrundsljud. 
 Att stänga av mikrofonen när du inte 

talar. 
 Att stänga av video om det går trögt 

eller ljudet hackar. 

  
 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  fastställa föreslagen mötesordning för stämman 2020 
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Verksamhetsberättelse 2018–2019 
Riksstyrelsens berättelse | Dagordning punkt 7 
 
Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som jag fått leda Riksförbundet FMN i fyra år. 
Under den här tiden har förbundet genomgått en stor omorganisation. Riksförbundet har, 
åtminstone de sista 30 åren, haft många anställda. De sista 10 åren var det endast en 
heltidsanställd kanslist kvar. Stora svårigheter med ekonomin, gjorde till sist att även 
kanslisten sades upp. Under dessa svåra år har vi prioriterat utbildningar för rådgivare. 
 
Vi vet att problemen med ungdomar som börjar använda droger, fortsätter. Klimatet bland 
ungdomar handlar inte bara om droger och kriminalitet, vi ser även en ökning av dödligt 
våld. Dessutom blir vi mer och mer övertygade om sambandet mellan droger och psykisk 
ohälsa. Det betyder att vårt arbete behövs mer än någonsin. Det är oerhört viktigt att fler 
blir rådgivare och att rådgivare får kontinuerlig påfyllnad av kunskap och uppdateringar. 
 
Tack vare stora ekonomiska neddragningar och förändringar, samt en kassör som såg vad 
som måste göras och en styrelse som vågade ta svåra beslut, så har vi nu vänt på skutan. 
Därför ser vi ljust på framtiden och kan anta våra framtida utmaningar. 
 
Jag önskar alla lycka till som gör vårt viktiga arbete möjligt. 
 
Utan alla krafter i lokalföreningarna och kontaktgrupperna så skulle inte FMN finnas, 
därför säger jag ett stort tack till er! 
 
Sist men inte minst så vill jag sända ett Stort Tack till alla som på ett eller annat sätt sponsrat 
vår verksamhet! 
 
 
Margareta Nyström 
 
 

Förtroendevalda  
Nedanstående sammanställning av förtroendevalda inom FMN blev valda vid riksstämman 
den 17 maj 2018.  
 
Riksstyrelse 
Ordförande   Margareta Nyström, Uppsala 
Vice ordförande  Daniel Carlryd, Göteborg 
Kassör   Leif Andersson, Göteborg 
Sekreterare   Ewa Löfqvist, Gävle 
Ledamot   Ulrika Mattsson, Stockholm 
Suppleanter   Magnus Callmyr, Stockholm (avgick 13 maj 2019 på egen begäran) 

Vanja Holmgren, Stockholm 
  Petra Grevstad, Malmö 
  Lennart Johansson, Malmö 
  Jessica Viggesjöö Åberg, Östersund 
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Övriga förtroendevalda  
Förbundsrevisor  Martin Philip, Malmö 
Revisorssuppleant  Nils Jame Bickman, Umeå 
  Håkan Borg, Uppsala  
Auktoriserad revisor  Margaretha Morén, BDO 
 
Valberedning  Jörgen Olsson, Malmö, sammankallande 
  Fanny Nyberg, Malmö 
  Maria Nilsson, Stockholm 
 

 
FMN som helhet 
Föräldraföreningen Mot Narkotika FMN är en ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation som startade 1968. Organisationens bas är självhjälp och 
organisationen använder sig av ett evidensbaserat material, vid utbildning av 
stödpersoner och anhöriga. 
 
Rådgivning och självhjälpsgrupper  
FMN samlar anhöriga/närstående till 
personer med beroendeproblematik, för ett 
förändringsarbete som bygger på 
gemenskap, kunskap och insikt. FMN anser 
att förutsättningen för en varaktig lösning 
på beroendeproblematiken är att anhöriga/ 
närstående samlas och engageras. 
 
Förebyggande verksamhet 
FMN kommer aldrig att acceptera 
narkotika och andra droger. Målet är att 
kämpa för en drogfri uppväxtmiljö för våra 
barn och ungdomar. Vi vet, av egna 
erfarenheter, att en liberalisering eller 
legalisering av narkotika och accepterande 
av andra droger, leder till en ökad 
konsumtion, större skadeverkningar, ett 
mänskligt lidande och ökad kriminalitet 
där droger är en stor beståndsdel i det hela. 
Det mest kostnadseffektiva sättet att 
motverka narkotika- och annat 
drogmissbruk, är att tidigt satsa stort på 

förebyggande insatser FMN arbetar därför 
med förebyggande arbete genom 
informations- och opinionsverksamhet. 
 
Medlemskap och organisation 
Individuellt medlemskap erhålls i våra 
lokalföreningar. För närvarande tretton 
lokalföreningar och tolv kontaktgrupper. 
Varje lokalförening är suverän, med eget 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
ansvar. Riksförbundets stadgar är dock 
alltid grunden för all verksamhet inom 
organisationen. Finansieringen för våra 
lokalföreningar sker genom bidrag från 
kommun, region, företag, fonder, stiftelser 
och genom gåvor. 
 
Riksförbundet är paraplyorganisation för 
lokalföreningarna. Vart annat år samlas 
ombud från föreningarna till en 
riksstämma, där man väljer förbunds-
styrelse för en period om två år. 
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FMN som riksorganisation 
I denna verksamhetsberättelse redovisas endast riksförbundets aktiviteter för åren 
2018 och 2019.  
 
Förbundskansli 
Under verksamhetsperiodens första halva 
hade kansliet en tjänsteman anställd vid 
kansliet. Den ekonomiska situationen 
gjorde att hon blev uppsagd på grund av 
arbetsbrist, och från 1 januari 2019 så har 
kansliet skötts av förbundsstyrelsen.  
 
Riksstämma 
Riksstämman 18–20 maj 2018 
arrangerades av FMN Riks på Quality Hotel 
Park i Södertälje. Förbundsordförande 
Margareta Nyström hälsade välkommen 
och öppnade Stämman. Hon överlämnade 
sedan till mötesordförande Niklas 
Christerson som fortsatte förhandlingarna. 
Stämman avslutades med att 
förbundsordförande Margareta Nyström 
tackade för fortsatt förtroende i ytterligare 
två år. 
 
Jubileum 
I samband med Riksstämman firade vi 
organisationen FMN:s 50-årsjubileum, 
1968 - 2018. Vi hade några inbjudna gäster, 
en trubadur som underhöll och åt en härlig 
buffé. Vi hade gjort ett fint bildspel av 
gamla bilder och visdomsord från de 50 
åren. 
 
Motioner 
Till Riksstämman 2016 inkom motioner 
gällande ”Vision och ideologi” samt 
”Namnändring”. Beslut togs att styrelsen 
skulle genomföra ett remissförfarande, så 
att alla i organisationen skulle ha möjlighet 
att yttra sig i dessa viktiga frågor. Så gjordes 
och vid Rikskonferensen 2017 delgavs en 
första rapport om resultatet. Slutgiltigt 
resultat presenterades på riksstämman. En 
ny ”Ideologi och mål” antogs och frågan om 
Namnändring gick till omröstning. Efter att 
den genomförts blev resultatet att vårt 
namn är oförändrat. 
 

RIKSKONFERENS 
Rikskonferens hölls inom organisationen 
för föreningar 25–26 maj 2019 i Södertälje. 
Styrelsen redovisade vad man arbetat med 
det första verksamhetsåret. Kassören 
redovisade det ekonomiska läget. Med 
anledning av det ekonomiska läget hade 
styrelsen kallat till extra riksstämma. Vid 
konferensen lades mycket fokus på 
erfarenhetsutbyte mellan föreningar och 
rådgivarverksamhet. På konferensen hölls 
även en kunskapshöjande föreläsning inom 
narkotikafrågan med Erik Lejonmark, 
generalsekreterare ECAD. Deltagarna fick 
Droghandboken som är skriven av Erik 
Lejonmark.  
 
Extra riksstämma 
Under konferensen hölls även en extra 
riksstämma för att besluta om en ny budget 
2019 – 2020 och förändringar av arvoden, 
där de fasta arvodena togs bort för 
styrelsens ledamöter. Denna förändring 
skedde med bakgrund av det ekonomiska 
allvarliga läget för riksorganisationen.  
 
Rådgivarutbildning 
FMN:s basverksamhet är rådgivning och 
självhjälpsgrupper. Organisationen har 
anställda eller ideellt arbetande rådgivare 
och gruppledare i varje förening. 
 
En av de viktigaste utbildningar inom FMN 
är Rådgivarutbildningen. Det är viktigt att 
vi löpande kan erbjuda medlemmar i 
föreningarna en grundläggande rådgivar-
utbildning, så att vi säkerställer att våra 
rådgivare i landet har ett likvärdigt 
arbetssätt. Viktigt är även att ge aktiva 
rådgivare påfyllnad, erfarenhetsutbyten. 
Det gör vi genom bland annat rådgivar-
konferens.   
 
Under 2019 gjordes ett arbete med att 
förnya rådgivarutbildningen, ett koncept 
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med att genomföra utbildningen genom två 
träffar med handledning med regelbunden 
handledning under ett år. Första 
utbildningsomgången har givit många 
positiva effekter.  
 
Under verksamhetsperioden har vi 
arrangerat två grundutbildningar och en 
utbildning i Sorghantering.  
 
Familjelivskurs 
Familjelivskurs erbjuder vi anhöriga 
/närstående från hela landet. Den ger 
fördjupande insikt om medberoende och 
beroende. Under den här perioden har 
FMN Riks arrangerat en familjelivskurs.  
 
Informationsverksamhet 
FMN efterfrågas för att delge våra 
kunskaper och erfarenheter om beroende 
och medberoende. Under 
verksamhetsperioden har FMN Riks 
deltagit på konferenser, föreläsningar, 
mässor med mera. Här nämner vi följande 
organisationer Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa (NSPH), Svenska 
narkotikapolis-föreningen (SNPF), 
Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN), Forum för 
forskning om läkemedels- och 
drogberoende (U-FOLD) 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
(NBV), Tollare Folkhögskola och Sveriges 
Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor 
(S.L.A.N). 
 
Opinionsverksamhet  
FMN Riks utför opinionsarbete för att 
sprida vårt budskap och delge vårt arbete 
samt för att påverka. Ibland tillsammans 
med andra organisationer. Under den här 
perioden har vi medverkat i radio och tv. 
FMN Riks ingår även i Socialstyrelsens 
”Råd i missbruks- och beroendefrågor” 
dessutom har FMN Riks styrelseplatser i 
NSPH och CAN. 
 
Under perioden har FMN anslutit sig till 
NBV:s initiativ med Narkotikapolitiskt 
Center vid Tollare Folkhögskola. Detta har 

givit tillgång till ett nätverk av 
organisationer som står upp för en 
restriktiv narkotikapolitik. 
 
Hemsida och sociala medier 
FMN Riks hemsida har uppdaterats 
löpande. Där finns även våra styr-
dokument. Vid Rikskonferensen 2019 fick 
förbundsstyrelsen mandat att se över 
kommunikationsstrategi. Under 2019 har 
en ny hemsida arbetats fram tillsammans 
med en ny logotyp samt kommunikations-
material. Vi har också under perioden 
arbetat med att synas mer på sociala 
medier. en intern Facebook-sida där endast 
FMN-medlemmar kan bli följare. 
 
Insamling privatpersoner 
Vi innehar, sedan många år 90-konto som 
ett insamlingskonto. Det ger bidragsgivare 
och sponsorer större trygghet, eftersom 
insamling och kontot står under årlig 
kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 
Detta för att garantera att överskottet 
verkligen går till rätt ändamål. Numera har 
FMN Riks även ett SWISH-nummer som är 
knutet till 90-kontot Det gör att det ska vara 
enkelt att skänka pengar till FMN. 
 
FMN Riks är en av de organisationer som 
finns med i Robur Humanfond. En 
sparfond där 2% av förmögenhetsvärdet 
årligen delas ut till de anslutna ideella 
organisationerna. För 2018 överlämnade 
Humanfonden 189 237 kr till FMN Riks och 
för 2019 erhöll vi 180 118 kr 
 
Från bidragsberoende till självfinansiering 
FMN Riks är starkt beroende av statliga 
bidrag. Riksförbundets största 
inkomstkälla är Socialstyrelsens 
organisationsbidrag. Under perioden har vi 
även erhållit verksamhetsbidrag från 
Folkhälsomyndigheten.  
 
Andra inkomster som inkommer löpande 
är gåvor som skänks av privatpersoner.  
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Redovisning 
För att kunna öka självfinansieringsgrad 
ställer ökade krav på hela verksamheten. 
Det går inte att samla in pengar till en 
verksamhet som inte har hög kvalitet, 
effektivitet, och tydlig redovisning. 
 
FMN visar på ett tydligt sätt, att vårt arbete 
resulterar i tillfrisknande av personen med 
beroendeproblematik och högre livskvalitet 
för de närstående. 
 
För att göra en tydlig redovisning som 
också har kvalitet krävs statistik 
 
Statistik 
FMN Riks har arbetet med att samman-
ställa statistik av allt det jobb som görs i 
organisationen. Viktigt är att hitta ett 

system som gör det enkelt för 
lokalföreningarna att rapportera till 
riksförbundet. Nyttan med statistik är att 
man får svart på vitt vad vårt arbete leder 
till. Statistik som genomförs på 
Riksförbundet kan både FMN Riks och 
lokalföreningarna ha nytta av, framförallt 
vid bidragsansökningar. 
 
Föreningsutveckling 
Under perioden har fokus lagts på att 
riksorganisationen och föreningarna ska 
komma närmare inom FMN. Detta har 
gjorts genom att vice ordförande har haft 
som uppdrag att hålla kontakt med 
föreningar och besöka ett flertal. Detta har 
lätt till en del praktiska åtgärder, kopplat 
samman med annan kompetens och en 
djupare förståelse för varandras delar. 

 

 

 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  lägga riksstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018–2019 till handlingarna 
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Ekonomisk berättelse 2018–2019 
Riksstyrelsens berättelse | Dagordning punkt 9 
FMN Riks lämnar årsredovisning och bokslut för åren 2018 och 2019. Till stämman 
lämnas en sammanställd ekonomisk redovisning för de båda åren. Den 
sammanställda ekonomiska redovisningen är ett komplement till respektive årsredo-
visningar som återfinns i ett särskilt häfte. 
 

Resultat 2018  
Riksorganisationens ekonomi var mycket ansträngd, redan under förra mandatperioden. Inför 
förra stämman fanns en knapphändig budget med ett beräknat underskott på 139 150 kronor, 
förra riksstyrelsen hade fattat drastiska beslut med att säga upp kanslipersonal och byta till 
mindre kontorslokaler. Dessa besparingsåtgärder tog inte effekt förrän 2019 då det var lång 
uppsägningstid på personal och lokal.  
 
På inkomstsidan så minskade snabbt insamlade medel via våra gåvobrev, vilket föranledde att 
riksstyrelsen beslutade att sluta skicka ut dessa då att andelen av insamlade pengarna 
användes för kostnaderna för gåvobrev snabbt översteg det som är acceptabelt. På den positiva 
sidan var att vi fick extra anslag av folkhälsomyndigheten under året.  
 
Avvikelse på kontorskostnader beror på missbudgetering av kopiator och att det blev vissa 
omkostnader vid flytten.  
 
Störst budgetavvikelse för centrala kostnader är minskade arvoden, detta då styrelsen fattade 
beslut om att stoppa arvodesutbetalningen och att inga dagarvoden betalades ut under 2018.  
 
Årets resultat resulterade trots kraftfulla åtgärder i ett fördubblat underskott mot budget. 
 

Resultat 2019 
Riksstyrelsen kände sig tvungen att kalla till extra riksstämma för att rådgöra med föreningar 
om en reviderad budget och kraftigt sänkta arvoden vilket den fick gehör för. Även de 
besparingarna som beslutades 2017 fick fullt utslag under året.  
 
Under året har det inte bedrivits någon aktiv insamlingsverksamhet mot givare, utan det har 
ändå inkommit lite gåvor som troligen är rest från tidigare års utskick av gåvobrev. 
 
Utgiftssidan präglas av hög kostnadsmedvetenhet, där de flesta utgiftsposter under kansli och 
centrala kostnader är lite under eller mycket under budget.  
 
Det som sticker ut 2019 var en satsning på att uppdatera vår grafiska profil och under slutet av 
hösten beslutades om att även inköpa kommunikationskitt till föreningarna för att de enklare 
och utan höga egna kostnader skulle kunna dra nytta av den nya profilen.  
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Resultaträkning  Budget 18   Resultat 18   Budget 19   Resultat 19  
     

Intäkter     
Gåvor via Robur Humanfond 200 000   189 237   150 000   180 118   
Gåvor via insättningar 467 500   197 150   10 000   18 623   
Socialstyrelsen 600 000   600 000   550 000   550 000   
Folkhälsomyndigheten 80 000   130 000   228 000   228 000   
Rikskonferens/-stämma -     42 260   30 000   38 480   
Övrigt -     - 2 631   -    18 155   
Summa intäkter 1 347 500   1 156 016   968 000   1 033 376   

     
Kanslikostnader     
Lokal inkl. el och sophantering 179 200   183 642     142 000   143 869   
Telefon, bredband & porto 19 100   15 757    15 000   13 585   
Leasing  15 000      29 559      15 000   15 180   
Kontorsmaterial 5 000       4 718     15 000   8 240   
Övriga kontorskostnader 300     9 211   5 000   -289   
Summa lokalkostnader  218 600     242 887   192 000   180 585   
Centrala kostnader      
Mötes- och resekostnader 25 000   30 294     70 000   40 141   
Gåvobrev omkostnader 200 000     180 084      -     5 778   
Administrativa kostnader  31 500     34 576       20 500   17 030   
Revision & konsulttjänst 68 500   68 750      50 000   32 500   
Löner personal    445 050   476 963   200 000   188 641   
Arvoden styrelseledamöter   391 000   262 174      50 000   10 793   
Övriga kostnader   7 000    3 793      25 500   6 417   
Summa centrala kost 1 168 050   1 056 634   416 000   301 300   
Kostnader aktiviteter      
Kommunikation inköpt tjänst -     -     150 000   160 000   
Profilprodukter till förening -     -     -     70 000   
Rådgivarutbildning 80 000   51 362   45 000   51 715   
Rikskonferens/-stämma 20 000   68 196   65 000   59 713   
Fortbildning rådgivare -     13 142   25 000   20 000   
Familjelivskurs -     -     45 000   39 110   
Summa aktivitetskostnad 100 000   132 700   330 000   400 538   
     

Summa kostnader 1 486 650   1 432 221   938 000   882 423   
     
Årets resultat -139 150   -276 205   30 000   150 953   
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Eget kapital 
Inför 2018 hade föreningen ett eget kapital på 489 939 kr, detta mer en halverades 
genom det årets underskott på 276 205 kronor.  
 
Då FMN har en stor del av sina intäkter (ca 180 000kr) från gåvor från de som sparar 
i humanfonden hos Robur och dessa betalas ut först i slutet av februari året efter. Detta 
innebär det att föreningens likviditet vid årsskiftet 2018/2019 var så lågt att vi fick be 
om anstånd att betala räkningar.  
 
Riksstyrelsen förslår en ny princip som beslutas om under punkt 11 
2019 års överskott på 150 953 kronor skapar en ökad trygghet framåt. För att slippa ha 
den stora andel av inkomster okända så föreslås en ny redovisningsprincip, där vi 
årligen ändamålsbestämmer intäkterna från gåvor som kopplas till Humanfonden för 
att användas året efter. Denna förändring av redovisningsprincip ger ett underskott 
2019 på 29 164 kr.  
 

Flerårsjämförelse 
 
Resultat 2015 2016 2017 2018 2019 
Intäkter      
Gåvor 632 744 741 171 802 982 386 387 198 741 
Statsbidrag 1 100 000 900 000 837 000 730 000 778 000 
Övrigt 256 525 209 338 7 896 39 588 56 635 
Summa intäkter 1 989 269 1 850 509 1 647 878 1 155 975 1 035 395 
      
Kostnader      
Ändamålskostnad 1 565 470 1 794 347 1 547 263 1 112 026 826 516 
Insamling 15 850 9 078 2 985 180 084 5 778 
Administration 295 648 227 011 175 711 140 070 50 129 
Summa kostnader 1 876 968 2 030 436 1 725 959 1 432 180 882 423 

      
Resultat 112 301 -179 927 -78 081 -276 205 152 972 

      
Eget kapital      
Avsättning - - - - 180 118 
Balanserat resultat 756 947 577 020 498 939 222 734 195 588 
Summa eget kapital 756 947 577 020 498 939 222 734 375 706 
 
 

 
Riksstämman föreslås besluta  
att  lägga riksstyrelsens ekonomiska berättelse för 2018–2019 till handlingarna 
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Fastställa resultat- och balans 
Riksstyrelsens förslag | Dagordningens punkt 11 
 
Utdrag ur revisionsberättelsen för 2018 
”Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet Föräldraföreningen 
Mot Narkotika för år 2018. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att Riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkning.”  
 
Ett likalydande uttalande finns i revisionsberättelse för 2019. 
 

 
Riksstämman föreslås besluta  
att  fastställa det egna kapitalet per 2018-12-31, vilket efter 2018 års förlust på 276 205 kr 

uppgår till 222 734 kr, balanseras i ny räkning 
att reservera de medel som samlats in via gåvor från privatpersoner via Robur 

Humanfonden för 2019 på 180 118 kr till att användas för verksamhet 2020  
att  fastställa det egna kapitalet per 2019-12-31, vilket efter 2019 års reservationer av 

ändamålsbestämda medel resulterar i ett underskott på 29 164 kr uppgår det till 378 688 
kr, balanseras i ny räkning 

Ansvarsfrihet 
Revisorernas förslag | Dagordningens punkt 12 
 
Utdrag ur revisionsberättelsen för 2018 
”Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika för år 2018. 
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.” 

 
Ett likalydande uttalande finns i revisionsberättelse för 2019. 

 
Riksstämman föreslås besluta  
att  bevilja ansvarsfrihet för riksstyrelsen för verksamhetsåret 2018 och 2019 
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Stadgeändring  
Riksstyrelsens förslag | Dagordning punkt 13.a 
 
FMN Riks har arbetat med att revidera våra stadgar, detta förslag har diskuterats 
under 2019 års rikskonferens och genom en remissrunda under hösten samma år. De 
föreningar som har besvarat stadgeremissen har lämnat mindre ändringsförslag för 
att förtydliga andemeningen med vissa punkter och i övrigt tillstyrkt förslaget. Då 
2020 års Riksstämma genomförs för första gången digitalt och att stadgar är ett 
viktigt fundament i organisationen så har riksstyrelsen beslutat att inte lägga fram 
förslaget till riksstämman 2020 utan avvaktar 2022 då vi hoppas kunna träffas 
fysiskt vilket vi bedömer underlättar diskussionen och förståelsen för ett omfattande 
förslag.  
 
Valberedningen som arbetat under denna mandatperiod har påbörjat arbetet i god 
tid och tagit utgångspunkt hur förslaget på nya stadgar var formulerat när de har 
tagit fram sitt styrelseförslag. Därför lägger styrelsen ett stadgerevisionsförslag 
begränsat till dessa frågor.  
 
Bakgrund till förändringen 
Under de senaste mandatperioderna har riksstyrelsen haft ordinarie ledamöter och 
suppleanter. Både ordinarie och suppleanter har deltagit i stor utsträckning på möten och 
ansvarat för olika punkter, det som har skilt har varit rösträtt vid styrelsemöten. Behovet att 
ha suppleanter som kan träda in när ordinarie är borta är inte nödvändigt ser riksstyrelsen, 
stadgarna styr redan att styrelsen är beslutsmässig om hälften av medlemmarna i styrelsen är 
närvarande. Bakgrunden till borttagning av suppleanter är att vi tror att en styrelse jobbar 
bättre om alla har samma ansvar som ordinarie. 
 
Att ställa ett krav på udda antal i en beslutande församling är främst ett behov inom 
partipolitiken. Där man i val kan få jämnt mellan två block och därigenom låsa beslut i en 
församling, detta är inte fallet i vår typ av förening där vi oftare fattar beslut i konsensus och 
ordförande har utslagsrätt. En styrelse som sammanträder har lika troligt att en är borta som 
två är borta, vilket gör i praktiken det ofta ändå uppstår jämnt antal på mötet. 
 
Att i stadgarna ställa krav på geografisk spridning har inte alltid varit möjlig att uppnå och det 
är heller inte definierat hur spridd den geografin ledamöterna ska ha. Det är en rest från det 
att FMN hade regioner och det fanns ett utbyte inom dessa, men idag saknar FMN den nivån 
och för att föreningar kommer från samma landsända så finns inte nödvändigtvis en samsyn 
på frågor. Som verktyg för att säkra en dialog och kontakt med hela FMN-landet finns i 
arbetsplanen förslag på att införa ordförandenätverk med kvartalsvisa möten.  
 
Nuvarande stadgar i sin helhet finns på www.fmn.se/stadgar  
 
 
  

http://www.fmn.se/stadgar
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Nuvarande stadgar Förslag på nya stadgar 
 

§ 6 Riksstämma, punkt 10 punkt o-r 
 
o) Beslut om antal ledamöter och 

suppleanter i förbundsstyrelsen. 
p) Val av ordförande, vice ordförande, 

sekreterare, kassör och ledamöter samt 
minst fyra suppleanter. 

q) Val av revisorer, varav minst en 
godkänd, samt två suppleanter, varav 
minst en godkänd. 

r) Val av valberedning om tre ledamöter, 
varav en sammankallande, samt tre 
suppleanter 
 

 

§ 6 Riksstämma, punkt 10 punkt o-r 
 
o) beslut om antal ledamöter i riksstyrelsen 

p) val av ordförande, vice ordförande, 
kassör och minst två ledamöter 

q) val av två revisorer samt en ersättare 

r) val av valberedning om tre ledamöter, 
varav en sammankallande, samt tre 
ersättare 

 

§ 8 Förbundsstyrelsen, punkt 3 
 
Förbundsstyrelsen skall bestå av minst fem 
ledamöter och fyra suppleanter, dock alltid 
udda antal ledamöter. Förbundsstyrelsen 
skall vara sammansatt så att den i 
möjligaste mån har en god geografisk 
spridning. Ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör utses genom 
särskilda val.  

 

 

§ 8 Förbundsstyrelsen, punkt 3 
 
Riksstämman väljer minst fem ledamöter. 
Styrelsen väljas för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie stämma. Ordförande, vice 
ordförande och kassör väljs särskilt. 

 
 

Riksstämman föreslås besluta  
att  ändra FMN stadgar i paragraf 6, punkt 10, punkt o-r till följande punkter: 

o. beslut om antal ledamöter i riksstyrelsen 
p. val av ordförande, vice ordförande, kassör och minst två ledamöter 
q. val av två revisorer samt en ersättare 
r. val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, samt tre ersättare 

att  ändra FMN stadgar i paragraf 8, punkt 3: 
Riksstämman väljer minst fem ledamöter. Styrelsen väljas för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie stämma. Ordförande, vice ordförande och kassör väljs särskilt. 

att  stämman antar dessa stadgar med två tredjedels majoritet för att stadgeändringen ska 
vara giltig  

att  dessa stadgeändringar börjar gälla omedelbart samt  
att  detta beslut anses omedelbar justerad 
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Stöd till anhöriga 

nära ett beroende 
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Arbetsplan 2021–2022  
Riksstyrelsens förslag | Dagordning punkt 15 
I framtagandet av arbetsplanen för nästkommande period har riksstyrelsen tagit 
vara på det ideologi och visionsarbetet som slutade med beslut vid riksstämman 
2018. Detta arbete följdes upp med diskussion vid rikskonferensen 2019 om 
förväntningar och prioriteringar av FMN Riks arbete. Denna arbetsplan har varit 
på en tre veckors remiss under april 2020 till stämmoombud och föreningarna.  
 

Arbetsplan 2021–2022 
Vision och ideologi är antagna vid riksstämman 2018, dessa är grunden på vilken arbetsplanen 
bygger på.  
 

Vision 
Att vår vision är att alla människor ska ha ett så bra liv efter sina förutsättningar och kunna 
leva i en drogfri miljö. 
 

Ideologi 
att  FMN är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden organisation. 
att  FMN ska erbjuda stöd, hjälp och motivera närstående att hantera relationer och 

situationer där drogmissbruk upptäcks eller redan finns.  
att  FMN ska i förebyggande arbete, informera om drogernas konsekvenser till 

medborgarna. 
att  FMN ska påverka samhällsfunktionerna till ett bättre närståendestöd. 
att  FMN ska arbeta för att samhället ska ha en mänsklig syn på missbrukaren. 
att  FMN ska kontinuerligt utvecklas parallellt med samhällsutveckling, vård och behandling 

samt forskning kring missbruk och de som lever i dess närhet. 
 

Föreningarnas verksamhet 
Föräldraföreningen mot Narkotika startade 1968 som en reaktion mot det ökande 
narkotikamissbruket bland ungdomar. Organisationen startades av anhöriga som ville 
motverka den sociala isolering som utsatta familjer drabbas av. Basen i verksamheten har 
sedan dess varit rådgivning. Efter hand har arbetet med självhjälp utvecklats och har nu blivit 
kärnan i verksamheten. 
 
FMN har föreningar och kontaktgrupper i stora delar av landet. Alla bedriver rådgivning för 
hjälpsökande anhöriga och följer upp detta med självhjälpsverksamhet.  
 
FMN har en narkotikapolitisk roll, att stå upp för en restriktiv narkotikapolitik. 
Flera av våra föreningar bedriver också ett aktivt drogförebyggande arbete.  
 

Föreningsutveckling 
FMN:s möjlighet att vara ett stöd till anhöriga till personer med missbruk är helt beroende av 
att vi har aktiva föreningar som bedriver verksamhet med rådgivning och annan 
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stödverksamhet. Därför är föreningsutveckling en viktig del av FMN Riks verksamhet. Det är 
viktigt att vi både utvecklar men också bibehåller engagemanget hos våra föreningar. Det finns 
också behov av att nybilda föreningar och uppmuntra föreningar att starta kontaktgrupper för 
att kunna erbjuda stöd i fler områden.  
 
FMN Riks kommer att ha en deltidstjänst som verksamhetsutvecklare för att ha möjlighet att 
ge råd och stöd till föreningar, både på distans men också genom att fysiskt vara ute och träffa 
föreningar. 
 
FMN Riks ska sträva efter att nystarta föreningar.  
 
Flera av FMN:s föreningar har anställda rådgivare, det leder till att i dessa föreningar finns ett 
arbetsgivaransvar. För att stötta dessa föreningar i arbetsgivarfrågor så kommer FMN Riks att 
hålla erfarenhetsutbytesmöten mellan dessa föreningar. Även ett inventeringsarbete kommer 
att ske för att se vilka behov som finns av kompetenshöjning inom området och hitta 
samverkan med arbetsgivareorganisationer. Likväl kan det vara en speciell roll att vara 
anställd i en ideell organisation, varför vi vill uppmuntra till ett nätverk bland anställda. 
 
Det tidigare nätverket bland ordförande som funnits, vill vi intensifiera under kommande 
period, genom att ha tre möten per termin via videokonferens för att skapa en närmare relation 
mellan föreningar och riksorganisationen där vi löpande kan stämma av frågor.  
 
Då FMN är en relativt liten organisation så behöver vi hitta allianser med andra organisationer 
för att kunna erbjuda bra kompetensutveckling i föreningsteknik, arbetsgivarfrågor, 
narkotikapolitik med flera områden.  
 

Rådgivare 
Inom FMN så är rådgivarna själva grunden i vårt arbete med att ge stöd till anhöriga till 
personer med missbruk. Det är dessa som möter de hjälpsökande och för att vi ska kunna ge 
det bästa stödet så behöver våra rådgivare en bra kunskapsgrund att stå på och en metod att 
hålla sig till i rådgivning. Inom FMN är vi inte nödvändigtvis psykologer eller kuratorer, men 
vi är personer som har erfarenhet från att vara anhöriga till personer som har 
beroendesjukdom. Inom FMN används även CRAFT-metoden. Community Reinforcement 
Approach and Family Training (CRAFT) erbjuds till närstående med beroendeproblem. 
CRAFT är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015. 
 
FMN Riks håller årligen grundutbildning av rådgivare för de som vill, och föreningarna anser 
är lämpliga, att bli rådgivare. Utbildningen är uppdelad på två helger med ett års mellanrum, 
där man mellan tillfällena får stöd av en erfarna rådgivare.  
 
FMN Riks erbjuder också CRAFT-utbildning för att fler rådgivare ska få ökade kunskaper inom 
metoden och blir certifierade.  
 
FMN Riks kommer erbjuda erfarenhets och kompetenshöjande utbildningar. För dessa 
utbildningar kommer digitala mötesvägar att användas, för att minska tidsåtgången och sänka 
kostnaden för organisationen.  
 
Ett viktigt förhållningssätt i utbildningarna och erfarenhetsutbytena är det folkbildande 
perspektivet, vi tar vara på varandras kompetenser och uppmuntrar att delge sina kunskaper 
och erfarenheter till varandra för att göra FMN bättre. FMN är också öppna för att hitta partner 
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utanför för att tillföra kompetens och komplettera vårt arbete, det kan bland annat handla om 
kunskap om psykisk ohälsa, preparatkunskap om narkotika, beroendesjukdom.  
 

Opinions- och kommunikationsarbete 
FMN har en viktig roll i den narkotikapolitiska debatten, vi har en erfarenhet hur familj och 
närstående påverkas av personers narkotikabruk. Genom vår erfarenhet tror vi att samhället 
skulle må bäst om narkotika inte användes alls. Därför tycker vi att det är viktigt att jobba 
effektivt förebyggande. Som stöd för FMN:s narkotikapolitiska arbete finns vårt Drogpolitiska 
program som reviderades 2018.  
 
FMN är en part till Narkotikapolitiskt Center som genom analys, debatt och folkbildning bidrar 
till ett narkotikafritt samhälle.  
 
FMN jobbar med att det ska finnas bra vård och stöd för de med beroende och psykisk ohälsa 
genom bland annat nätverksarbete med andra organisationer. Detta arbete sker lokalt 
gentemot kommuner och regioner likväl nationellt. I detta arbete är Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa (NSPH) en värdefull partner. 
 

Finansiering  
FMN Riks verksamhet finansieras i huvudsak genom offentliga bidrag från Folkhälsomyndig-
heten och Socialstyrelsen, men bedriver också ett insamlingsarbete från privatpersoner genom 
vårt 90-konto och att privatpersoner genom sitt sparande väljer att en del av deras kapital ska 
gå till oss. Detta leder till att riksorganisationens förmåga att genomföra ovanstående 
aktiviteter är beroende av att vi får fortsatta offentliga medel, om detta inte sker så får 
riksstyrelsen fatta beslut om prioriteringar. 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  anta arbetsplanen för verksamhetsperioden 2021–2022 
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Ersättningar till förtroendevalda 
Valberedningens förslag | Dagordning punkt 16 
 
Utgångspunkten för valberedningens förslag till arvoden är de principer och 
inriktning som den extra riksstämman fastställde 2019.  
 
 

Fast arvodering/anställning 
FMN riks har inte anställd kanslipersonal sedan 2019, utan arbetet har utförts av en arbetande 
styrelse. Sedan 1 januari 2019 har ordförande och vice ordförande haft en mindre anställning 
vid förbundet för att dels sköta organisationens kansli, organisationens utveckling och 
stöttning av föreningar. Detta är något vi föreslår fortsätter. 
 
Villkor för anställningarna 
Anställningarna är visstidsanställningar och upphör senast då mandatperioden för förtroende-
uppdraget upphör, men kan avslutas i förtid av styrelsen. Inga övriga ersättningar utgår som 
pensionsavsättningar, semesterersättningar eller andra förmåner. Tjänsten förväntas att 
utföras hemifrån. Den anställde ansvarar själv för sin arbetsmiljö, arbetsredskap och att 
planera arbetet så det är hållbart arbetsmässigt och att arbetet blir utfört. 
 

Dagarvode  
FMN riks har under gångna mandatperioden haft dagarvode för de som inte haft anställning 
vid förbundskansliet.  
 
Vid följande tillfällen kan dagarvode utbetalas: 
 Styrelsemöte som man närvarar på oavsett om det sker fysiskt eller över video. 
 Planeringsdagar där hela styrelsen är kallad till. 
 Riksstämma eller rikskonferens där man representerar förbundsstyrelsen och ej en 

lokalförening. 
 Extern representation när man representerar FMN efter beslut i FMN:s riksstyrelse. Om 

någon annan betalar arvode eller ersättning för FMN:s representants närvaro utgår inget 
dagarvode. 

 
Villkor 
 Dagarvode utgår inte för normalt styrelsearbete som kan förväntas av ledamot tex. skriva 

handlingar, läsa på inför styrelsemöten, delta på utbildningar eller besöka 
förbundskansliet. 

 Styrelseledamot eller suppleant som önskar dagarvode ska senast månaden efter fylla i 
blankett och lämna till ordförande för attest. Detta för att kostnaden ska kunna planeras 
och redovisas löpande. 

 Halvt dagarvode utgår för möten som är fyra timmar eller kortare. Helt dagarvode utgår 
för möten eller åtagande som är längre än fyra timmar. 
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Övriga ersättningar 
Principen om att ett ideellt engagemang ej ska kosta någon peng är vägledande i detta. 
 
Kostnader för resa med buss, tåg eller flyg ersätts mot uppvisande av kvitton. Resor ska 
genomföras för föreningen ekonomiskt sätt, men också tidsbesparande för ledamoten. Resor 
med tåg ska företas i andra klass och flyg ska väljas i ekonomiklass. 
 
Vid resa med egen bil ersätts med den skattefria milersättningen som för närvarande är 18:50 
kr/mil. 
 
Styrelseledamöter har också möjlighet att ta ut traktamente enligt skatteverkets regler.  
 
Fakta om traktamenten 
Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter 
för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. För att erhålla traktamente 
måste personen alltid övernatta minst en natt. Det krävs också att personen reser till en plats 
som ligger mer än 50 kilometer från sin bostad. 
 
Traktamente är 240 kr/dag. Avdrag för måltider som man blir bjuden på görs.  
 Personen blir bjuden på lunch eller middag – avdrag 84 kr, erhåller då 156 kr i traktamente 
 Personen blir bjuden på lunch och middag – avdrag 168 kr, erhåller då 72 kr i traktamente 
 Personen blir bjuden på frukost – avdrag 48 kr  

 
Mer fakta finns på Skatteverkets hemsida och belopp är angivna utifrån 2020 års nivå. 

 
 
 
 

Riksstämman föreslås besluta  
att  anställa ordförande med en månadslön på 10 500 kr och kassör med en månadslön på 

8 500 kr 
 
att  fastställa att övriga ledamöter av styrelsen har rätt till helt dagarvode på 1 000 kr för 

möten över fyra timmar och halvt dagarvode till 500 kr för möten fyra timmar eller 
kortare 
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Rambudget 2021–2022  
Riksstyrelsens förslag | Dagordning punkt 17 
I framtagandet av budget för nästkommande period har riksstyrelsen utgått från 
prioriteringar i föreslagna arbetsplanen. Denna rambudget har varit på en tre 
veckors remiss under april 2020 till stämmoombud och föreningarna. 
 
 

Rambudget 2021–2022 
FMN har de senaste åren haft en svår ekonomisk tid där man har förbrukat sitt eget kapital i 
snabb takt, 2019 vändes trenden efter stora åtgärder och 2020 beräknas bli ett år med 
ekonomin i full balans. 2019 års mindre underskott uppstår av en förändring av hur vi hanterar 
de insamlade medlen som kommer från Robur Humanfonden där de som sparar i denna fond 
skänker 2% av sitt kapital till bland annat oss. Det överskottet erhåller FMN först under 
februari nästkommande år. För att skapa mer förutsägelse om hur ekonomin så införs ny 
princip om att de insamlade medlen reserveras vid bokslutet som ändamålsbestämda medel 
som används året efter.  
 
FMN två andra stora intäktskällor är bidrag från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, 
dessa pengar erhåller FMN årligen utefter en ansökan som skickas in till myndigheterna och 
erhåller beslut under januari månad. Dessa pengar blir därför öronmärkta till vissa speciella 
projekt som FMN sedan åtar sig att genomföra.  
 
Utifrån att FMN är beroende av dessa tre intäktsområden, så är ekonomin svår att förutse 
varför riksstyrelsen önskar stämmans förståelse att vi får anpassa verksamheten utifrån utfall 
av ansökningar och insamlingar.  
 
Riksstyrelsen kommer också att jobba för att finna fler intäktskällor för att kunna göra ännu 
mer verksamhet. 
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Rambudget  2021 2022 
Intäkter 

  

Insamlade medel 200 000 kr  200 000 kr  
Stöd från Socialstyrelsen 500 000 kr  500 000 kr  
Stöd från Folkhälsomyndigheten 500 000 kr  500 000 kr  
Summa intäkter 1 200 000 kr  1 200 000 kr     

Kostnader 
  

Utbildningar, samlingar & kurser 500 000 kr  500 000 kr  
Kommunikation och påverkan 100 000 kr  100 000 kr  
Administration 120 000 kr  120 000 kr  
Resor 30 000 kr 30 000 kr 
Lönekostnader 305 000 kr  305 000 kr  
Insamlingskostnader 15 000 kr  15 000 kr  
Arvoden 50 000 kr  50 000 kr  
Revision 40 000 kr  40 000 kr  
Möteskostnader 50 000 kr  50 000 kr  
Summa kostnader 1 200 000 kr  1 200 000 kr     
Reservera ändamålspengar -170 000 kr  -170 000 kr  
Upplösning ändamålspengar 170 000 kr  170 000 kr     
Årets resultat -   kr  -   kr  
 
 
Utbildning, samlingar och konferenser – nettokostnad för att genomföra 
stämma/konferens, rådgivarutbildning och andra kompetensutveckling 
 
Kommunikation – kostnad för Narkotikapolitiskt Center, kampanjer, hemsida, 
profilmaterial 
 
Löner – de två deltidstjänster som föreslås av valberedningen 
 
Arvoden – inga fasta arvoden, utan mötesarvoden enligt valberedningens förslag 
 
Administration – porto, telefon, förråd, bokföringssystem, bankkostnader 
 
Möteskostnader – styrelsens arbetsdagar inklusive resor och boende 
 
Resor – kostnader för resor för att besöka föreningar 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  anta föreslagna rambudget för 2021–2022 samt 
att  ge möjlighet för riksstyrelsen att justera ramen utefter beviljade bidrag och utfall av 

insamling   
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Val till styrelse och andra  
Valberedningens förslag | Dagordning punkt 18–21 
 
 
 
 

Antal ledamöter | Dagordning punkt 18 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  fastställa antalet ledamöter i FMN Riksstyrelse till sex ledamöter 
 
 
 
 

Val av riksstyrelsen | Dagordning punkt 19 
Presentation av valberedningens förslag av ledamöter i riksstyrelsen. 

 
Daniel Carlryd | Göteborg | Ordförande | Ny post 
Nuvarande vice ordförande som varit drivande i FMN:s förnyelsearbete med målsättning att 
anpassa riksförbundets arbetssätt och inriktning till dagens samhälle och lokalföreningarnas 
behov av stöd och styrning. 
 
Annica Bergström | Stockholm | Vice ordförande | Nyval  
Styrelsemedlem i FMN Stockholm med stort engagemang och driv samt vilja till samarbete. 
Har gått rådgivarutbildning i FMN:s regi. 
 
Leif Andersson | Stockholm | Kassör | Omval 
Nuvarande kassör som gjort ett jättejobb med riksförbundets ekonomi och budget. 
Föreningsvana och kunnig inom ekonomi och bidragsansökningar. 
 
Lennart Johansson| Malmö | Ledamot | Ny post 
Nuvarande suppleant. Timanställd rådgivare och föreläsare i FMN Malmö som arbetat med 
utbildning både inom FMN och i andra organisationer/företag. Har varit delaktig i arbetet med 
att utveckla nytt upplägg för rådgivarutbildning inom FMN. 

 
Petra Grevstad | Malmö | Ledamot | Ny post 
Nuvarande suppleant. Anställd rådgivare och föreläsare i FMN Malmö. Engagerad och driftig. 
Har varit delaktig i arbetet med att utveckla nytt upplägg för rådgivarutbildning inom FMN. 
 
Martin Bauhn | Malmö | Ledamot | Nyval 
Anställd rådgivare och föreläsare i FMN Malmö. Goda kunskaper om föreningsarbete och med 
stort engagemang för FMN. Har varit delaktig i arbetet med att utveckla nytt upplägg för 
rådgivarutbildning inom FMN. 
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Genom dessa förslag har valberedningen tagit hänsyn till kraven på att minst hälften av 
ledamöterna i styrelsen ska ha erfarenhet av missbruk hos närstående. Valberedningen har 
vidare verkat för en sammansättning av personer med kunskap och erfarenhet av FMN:s 
arbete och föreningsvana samt andra kompetenser som ekonomi och utbildning. 
Målsättningen har varit att föreslå personer som är beredda att engagera sig i styrelsearbetet 
och den fortsatta utvecklingen av riksförbundet utifrån lokalföreningarnas behov av stöd och 
styrning. 
 
Riksstämman föreslås besluta  
att  välja Daniel Carlryd till riksordförande 
att  välja Annica Bergström till vice ordförande 
att  välja Leif Andersson till kassör 
att  välja Lennart Johansson, Petra Grevstad och Martin Bauhn till ledamöter av 

förbundsstyrelsen 
 
 
 
 

Val av revisorer | Dagordning punkt 20 
Valberedningen föreslår följande revisorer 
 Ordinarie Nils Jame Bickham, Umeå, nyval på posten tidigare ersättare 
 Ordinarie Martin Philip, Malmö, omval 
 Ersättare Ewa Ghobé, Stockholm, nyval 

 
 
Valberedningen föreslås riksstämman att besluta  
att  välja Nils Jame Bickham och Martin Philip till föreningsrevisorer 
att  välja Ewa Ghobé till revisorsersättare 
 
 
 
 

Val av valberedning | Dagordning punkt 21 
Valberedningen föreslår följande valberedning 
 Sammankallande Fanny Nyberg, Malmö, ny post 
 Valberedare Jörgen Olsson, Malmö, omval 
 Valberedare Ulrika Gross Mattsson, Göteborg, nyval 
 Ersättare Jenny Svensson, omval 

 
Ytterligare två ersättare till valberedningen behövs enligt stadgar.  
 
Valberedningen föreslås riksstämman att besluta  
att  välja Fanny Nyberg, Jörgen Olsson och Ulrika Mattsson till ledamöter av valberedningen 
att  utse Fanny Nyberg till sammankallande 
att  välja Jenny Svensson, __________________ och __________________  

till ersättare i valberedningen 
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