
 

 

Stadgar för Föräldraföreningen Mot Narkotika 
Stadgar senast reviderade 22 maj 2022 
 

Kapitel I -Allmänna bestämmelser för FMN 
 
§ 1:1 Ideologi och mål 
 
FMN:s ideologi 
Även om människor är tyngda av svårigheter har de kunskap, livserfarenheter och en möjlighet 
att förändra sin situation. 
 
Det förebyggande arbetet ska verka för en stark allmän opinion mot droger, tidig upptäckt och 
en restriktiv drogpolitik.  
 
FMN:s mål 

att  förändra och förbättra situationen för personer med missbruksproblem i sin närhet. 
att  påverka opinion och beslutande organ för att nå ett narkotikafritt samhälle. 
att  motarbeta missbruk av narkotika och andra droger genom förebyggande arbete, 

informationsinsatser och opinionsbildning. 
 

§ 1:2 Organisation 
Föräldraföreningen mot narkotika är en demokratisk ideell förening och förkortas till FMN. 
FMN är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. 
 
FMN:s organisatoriska grund utgörs av föreningar som är anslutna till FMN riksorganisation.  
 
FMN:s beslutande organ på riksplanet är riksstämman och riksstyrelsen, på föreningsnivån av 
föreningsårsmötet och föreningsstyrelsen. 
 

§ 1:3 Medlemskap 
Medlemskap i FMN kan erhållas av den som delar FMN:s ideologi och mål enligt § 1:1. 
Medlemskap fås i en lokalförening som är anslutna till FMN Riksorganisation. 
 
Varje medlem ska betala den medlemsavgift som föreningsårsmötet fastställer. 

§ 1:4 Medlemskapets upphörande 
Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven betalning eller uteslutning. 
 
En medlem kan utträda genom att anmäla sitt utträde till föreningen den är registrerad i. 
 
En medlem som under två års tid inte har betalat sin medlemsavgift stryks ur 
medlemsregistret. 
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En medlem som uppenbarligen motverkar FMN:s ideologi, mål eller på annat sätt uppträder 
osolidariskt mot någon av FMN:s föreningar eller riksorganisation kan uteslutas. Beslut om 
uteslutning kan fattas av föreningsstyrelsen eller av riksstyrelsen. Beslut om uteslutning kan 
överklagas av den uteslutne till riksstyrelsen eller närmast liggande riksstämma. 
 
Medlem som blivit utesluten kan inte söka medlemskap i annan lokal FMN-förening förrän 
riksstyrelsen godkänt detta efter prövning, dock tidigast efter två år. 

§ 1:5 Jäv  
Vid beslut i en fråga på stämma, årsmöte, i en styrelse eller inom ramen för ett uppdrag som 
revisor, får den som har ett personligt intresse av ekonomiskt eller liknande slag i frågan inte 
delta. Detsamma gäller den som är närstående till någon som har ett sådant intresse. Detta 
hindrar inte att någon röstar vid personval. 
 

Kapitel II - Bestämmelser för FMN som riksorganisation 
 
§ 2:1 Riksorganisationens syfte 
Riksorganisationen har till uppgift, att med ledning av ideologi, mål och andra riktlinjer 
fastställda av riksstämman stödja och på strategiskt vis utveckla organisationen och dess 
verksamhet.  

§ 2:2 Organisation 
Riksorganisationens högsta beslutande organ är riksstämman. Mellan riksstämmorna är 
riksstyrelsen riksorganisationens beslutande och verkställande organ.  

§ 2:3 Ordinarie riksstämma 
Riksstämman hålles vart annat år under maj månad. Kallelse till riksstämma ska utfärdas 
senast 15 februari det år riksstämma hålls. 
 
Motion till ordinarie riksstämma kan skickas in av varje medlem och förening. Motion inför 
riksstämman skall vara riksstyrelsen tillhanda senast åtta veckor före riksstämmans 
öppnande. Riksstyrelsen skall avge yttrande över motion. 
 
Samtliga handlingar till riksstämman skall vara ombuden, föreningarna och revisorerna 
tillhanda senast två veckor före riksstämmans öppnande. 
 
Riksstämman är beslutsmässig när, efter stadgeenlig kallelse, minst hälften av antalet 
anmälda ombud är närvarande. 
 
Protokoll från riksstämman skall inom fyra veckor efter mötets avslutning göras tillgängliga 
för revisorerna, föreningarna samt avgående och nyvalda riksstyrelseledamöter. 

§ 2:4 Extra riksstämma 
Extra riksstämma ska hållas efter beslut av riksstyrelsen. Extra riksstämma ska även hållas 
om revisorerna eller då minst en tredjedel av föreningarna begär det.  
 
Vid extra riksstämma behandlas endast de frågor som föranlett riksstämmans hållande. De 
ombud äger rösträtt som valts till ombud till närmast föregående ordinarie riksstämma om 
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inte ett föreningsårsmöte eller extra föreningsårsmöte beslutar något annat. 
 
Extra riksstämman är beslutsmässig när, efter stadgeenlig kallelse, minst hälften av antalet 
anmälda ombud är närvarande. 
 
Protokoll från extra riksstämman skall inom fyra veckor göras tillgängliga för revisorerna, 
föreningarna. 

§ 2:5 Ombud till riksstämma 
Ombud till riksstämman utses av föreningsårsmötet.  
 
Föreningar med under 100 medlemmar utser två ombud. 
 
Föreningar med medlemsantal 100–299 medlemmar utser tre ombud. 
 
Föreningar med medlemstal 300–499 utser fyra ombud. 
 
Föreningar med över 500 medlemmar utser fem ombud. 
 
Förening ska välja lika många ersättare som ordinarie ombud. Ersättare ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning.  
 
Ombudsgrundande medlemsantal är det antal medlemmar föreningen per den 31 december 
året före ordinarie riksstämma. För att föreningen ska vara berättigad till fler än två ombud 
ska föreningen senast 1 februari det året ordinarie stämma inkommit med medlemsantalet 
till riksstyrelsen. 
 
Anmälan om valda ombud och ersättare ska vara inkommen till riksstyrelsen senast den 15 
april.  

§ 2:6 Mötesrättigheter och beslutsformer 
Varje medlem i FMN har närvaro- och yttranderätt på riksstämman. 
 
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. 
 
Varje ombud och ledamot av riksstyrelsen har förslags- och rösträtt. Föredragande revisor 
och valberedare har förslagsrätt. 
 
Mötesordförande för riksstämman har ej rösträtt. Om mötesordförande är ordinarie ombud 
inträder ersättare från samma lokalförening. 
 
Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre personer än det antal som 
ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. 
 
Andra frågor än val avgörs genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, 
genom votering eller rösträkning. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
 
Riksstämman avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp. 
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§ 2:7 Valberedning 
Valberedningen ska till stämman lägga förslag om personval av mötesfunktionärer, 
riksstyrelse, revisorer och ledamöter i kommande valberedning samt lägga förslag rörande 
arvodering och andra ersättningar till förtroendevalda. Valberedningen ska bestå av minst tre 
ledamöter och tre ersättare som väljs av stämman. Valberedningens arbete styrs av en av 
stämman fastställd valberedningsinstruktion. 
 
Person som ingår i riksstyrelsen är ej valbar till valberedningen. 

§ 2:8 Ärende vid ordinarie riksstämma 
På ordinarie riksstämma ska följande ärende tas upp: 

a. fastställande av närvarande röstberättigade ombud och övriga röstberättigade deltagare 
b. ställningstagande om riksstämman har kallats enligt stadgarna 
c. ställningstagande till om riksstämman är beslutsmässig 
d. fastställande av föredragningslistan 
e. val av ordförande och sekreterare för stämman, två protokolljusterare samt två 

rösträknare  
f. föredragande av riksstyrelsens verksamhetsberättelse 
g. föredragande av riksstyrelsens ekonomiska berättelse 
h. föredragande av revisionsberättelse 
i. fastställande av resultat- och balansräkningar. 
j. beslut i frågan om ledamöter styrelsens ansvarsfrihet 
k. ställningstagande till av styrelsen framlagda förslag eller inkomna motioner från 

medlemmar eller föreningar 
l. beslut om arbetsplan för kommande två verksamhetsåren, samt eventuell revidering av 

innevarande års. 
m. beslut om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
n. fastställande av ekonomisk plan för kommande två räkenskapsåren, samt eventuell 

revidering av innevarande års. 
o. beslut om antal ledamöter i riksstyrelsen 
p. val av ordförande, vice ordförande, kassör och minst två ledamöter 
q. val av två revisorer samt två ersättare 
r. val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande, samt tre ersättare 
s. fastställa av valberedningsinstruktion 
t. beslut om eventuella andra i kallelse angivna frågor 

 

§ 2:9 Rikskonferens 
De år som ordinarie stämma ej hålles, bör riksstyrelsen kalla till rikskonferens vars innehåll 
och uppläggning beslutas av styrelsen. 
 
Till rikskonferens inbjuds medlemmar och föreningsrepresentanter. 

§ 2:10 Riksstyrelsen 
Riksstämman väljer minst fem ledamöter. Styrelsen väljas för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie stämma. Ordförande, vice ordförande och kassör väljs särskilt. 
 
Riksstyrelsen skall till minst hälften bestå av personer som har erfarenhet av missbruk hos 
närstående.  
 
Riksstyrelsen ska vara sammansatt så att den i möjligaste mån har en god representation av 
hela FMN.  
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Riksstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal i riksstyrelsen så äger riksordförande utslagsröst.  

§ 2:11 Riksstyrelsens uppgift 
Riksstyrelsen är riksorganisation verkställande organ. Mellan stämmorna är riksstyrelsen 
riksorganisationens beslutande organ. Den leder riksorganisationens arbete efter stadgar, 
ideologi, mål och stämmans beslut. 
 
Till stämman ska riksstyrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och 
förslag till arbetsplan och budget. 

§ 2:12 Valbarhet till förtroendeuppdrag 
Varje medlem i FMN kan väljas till förtroendeuppdrag i riksorganisationen. Ett 
stämmoombud måste dock vara medlem i den förening den representerar.  

§ 2:13 Firmateckning 
Riksorganisationens firma tecknas på så sätt som riksstyrelsens beslutar, dock minst två i 
förening. Firmatecknare ska vara myndig. 

§ 2:14 Ekonomisk förvaltning 
Räkenskapsår är ett kalenderår. 
 
Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast den 1 april året efter 
räkenskapsåret tillsammans med riksstyrelsen ekonomiska berättelse. Den ekonomiska 
berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning.  

§ 2:15 Revision 
Riksstämman väljer två revisorer och två ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie stämma. 
 
Revisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. 
 
Om riksorganisationen åläggs att ha godkänd eller auktoriserad revisor så ska de 
förtroendevalda revisorerna utse denna. 
 
Revisorerna skall följa riksstyrelsens allmänna verksamhet och ekonomiska förvaltning samt 
förelägga riksstämman berättelser med förslag rörande fastställande av resultat- och 
balansräkning och fråga om ansvarsfrihet. 

§ 2:16 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom samstämmiga beslut med enkel majoritet vid två på 
varandra följande riksstämmor, varav minst en ordinarie och den därpå tidigast efter tre 
månader eller genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid en ordinarie riksstämma. 
Stadgeändring gäller från den tidpunkt riksstämman beslutar. Förslag till stadgeändring kan 
väckas i motion eller av riksstyrelsen. 

§ 2:17 Tolkning av stadgarna 
Vid olika syn på hur stadgar skall tolkar har riksstyrelsen mening företräde.  
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§ 2:18 Upplösning 
Beslut om upplösning av Riksorganisationen Föräldraföreningen Mot Narkotika kan fattas 
genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande riksstämmor, 
varav minst en ordinarie och den därpå tidigaste efter tre månader. Ekonomisk behållning 
skall vid upplösning tillfalla ändamål som ligger i linje med FMN:s ideologi och mål. 

Kapitel III - Normalstadgar för FMN-förening 
§ 3:1 Föreningens syfte 
Föreningen har till uppgift att inom sitt lokala område bedriva verksamhet med ledning av 
ideologi, mål och andra riktlinjer fastställda av riksstämman. Verksamheten ska bestå 
primärt att stödja närstående till narkotikamissbrukare. 

§ 3:2 Organisation 
En förening ska bestå av minst fem medlemmar. 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Mellan årsmötena leds och 
förvaltas verksamheten av föreningsstyrelsen. 

En FMN-förening kan bedriva verksamhet på flera orter och kallar då denna för 
kontaktgrupp. 

$ 3:3 Bildande av FMN Förening 
En FMN förening kan bildas av fem personer som är beredda att bli medlemmar i FMN. 
Föreningen ska anta dessa stadgar som sina egna.  

Riksstyrelsen ska godkänna startande av förening. I bedömningen ska ingå en bedömning av 
föreningens möjlighet att bedriva ett långsiktigt arbete med stödjande verksamhet, både 
avseende ekonomi och kvalité i verksamheten.  

§ 3:4 Medlemsavgift 
Medlem skall till föreningen erlägga årlig medlemsavgift med belopp som beslutas av 
föreningens årsmöte. 

§ 3:5 Årsmöte 
Årsmöte hålls årligen senast den 15 april. Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor före 
mötets öppnande på det sätt som föregående årsmöte har beslutat. 

Motion till föreningen kan skickas in av varje medlem. Motion inför årsmötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet öppnande. Föreningsstyrelsen skall avge 
yttrande över motion. 

Samtliga handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga senast två veckor förre årsmötets 
öppnande. 

Årsmötet är beslutsmässigt om kallat enligt stadgarna och fem medlemmar i föreningen är 
närvarande.  

Protokoll från föreningsårsmötet skall inom fyra veckor göras tillgängliga för revisorerna, 
riksstyrelsen samt avgående och nyvalda styrelseledamöter. 
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§ 3:6 Extra föreningsårsmöte 
Om styrelsen, revisorerna, eller riksstyrelsen beslutar det ska extra föreningsårsmöte hållas. 
Extra föreningsårsmöte ska också hållas om det begärs av minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar.  
 
Ett extra föreningsårsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till 
att föreningsårsmötet hålls. 
 
Styrelsen ska kalla till extra föreningsårsmöte senast två veckor innan det öppnas på samma 
sätt som kallelse utfärdas till ordinarie föreningsårsmöte.  
 
Ett extra föreningsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst fem av föreningens medlemmar är närvarande. 
 
Protokoll från extra föreningsårsmöte skall inom fyra veckor göras tillgängliga för revisorerna 
och riksstyrelsen. 

§ 3:7 Mötesrättigheter och beslutsformer 
Varje medlem i föreningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem i 
FMN har närvaro- och yttranderätt. 
 
Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre personer än det antal som 
ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. 
 
Andra frågor än val avgörs genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, 
genom votering eller rösträkning. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
 
Årsmötet avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp. 

§ 3:8 Valberedning 
Valberedningen ska till föreningsårsmötet lägga förslag om personval av mötesfunktionärer, 
föreningsstyrelse och valberedning samt lägga förslag rörande arvodering och andra 
ersättningar till förtroendevalda. De år ordinarie föreningsårsmöte hålls ska även val av 
föreningens ombud beredas. Valberedningen ska bestå av minst två ledamöter varav en är 
sammankallande.  
 
Person som ingår i styrelsen är ej valbar till valberedningen. 

§ 3:9 Ärende vid ordinarie föreningsårsmöte 
På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden tas upp: 
a. fastställande av antalet närvarande, röstberättigade medlemmar 
b. ställningstagande om årsmötet utlysts enligt stadgarna 
c. ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt 
d. fastställande av föredragningslista 
e. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare for årsmötet 
f. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
g. föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 
h. föredragning av revisionsberättelse 
i. fastställande av resultat- och balansräkningar 



  Sid 8 av 9 

j. beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen 
k. ställningstagande till av styrelsen framlagda förslag eller från medlemmar inkomna 

motioner 
l. beslut om arbetsplan för närmast kommande verksamhetsperiod 
m. beslut om ersättningar till förtroendevalda 
n. beslut om nästkommande års medlemsavgift 
o. fastställande av ekonomisk plan for närmast kommande verksamhetsperiod 
p. beslut om antal ledamöter i föreningsstyrelsen. 
q. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och minst en ledamot 
r. val av minst en revisor samt en ersättare 
s. val av riksstämmoombud samt ersättare 
t. valberedning med minst två ledamöter, varav en sammankallande 
u. beslut om kallelsesätt för nästa årsmöte 
v. beslut om eventuella andra i kallelse angivna frågor 
 

§ 3:10 Föreningsstyrelsen 
Årsmötet ska välja en styrelse med minst fyra ledamöter. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för tiden intill slutet av nästa eller nästnästa ordinarie årsmöte. 
Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya ledamöterna ska tillträda vid en 
tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. 
 
Ordförande, vice ordförande och kassör väljs särskilt. 
 
Föreningsstyrelsen skall till minst hälften bestå av personer som har erfarenhet av missbruk 
hos närstående.  
 
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal i föreningsstyrelse så äger föreningsordförande utslagsröst. 

§ 3:11 Föreningsstyrelsens uppgifter 
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Mellan föreningsårsmötena är styrelsen 
föreningens beslutande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgar, ideologi, mål samt 
föreningsårsmötets och riksstämmans beslut. 
 
Den ska arbeta för att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med § 3:1.  
 
Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och 
förslag till arbetsplan och budget. 
 
Föreningen ska lämna rapporter om sin verksamhet till riksstyrelsen. 

§ 3:12 Valbarhet till förtroendeuppdrag 
Valbar till föreningsstyrelsen är varje i FMN-föreningen registrerad medlem. Personer som är 
anställda vid föreningen kan ej ha förtroendeuppdrag i förening.  

§ 3:13 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas på så sätt som föreningsstyrelsen beslutar, dock minst två i 
förening. Firmatecknare skall vara myndiga. 
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§ 3:14 Ekonomisk förvaltning 
Räkenskapsår är ett kalenderår.  
 
Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet 
tillsammans med styrelsens ekonomiska berättelse och verksamhetsberättelse. Den 
ekonomiska berättelsen ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning. 

§ 3:15 Revision 
Årsmötet väljer två revisorer och minst en ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av nästa 
årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya revisorerna ska tillträda 
vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. 
 
Om föreningen åläggs att ha godkänd eller auktoriserad revisor så ska de förtroendevalda 
revisorerna utse denna. 
 
Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till årsmötet 
lämna en revisionsberättelse med förslag om fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Riksstyrelsen kan besluta om revision av föreningens räkenskaper och förvaltning. 

§ 3:16 Samgående med annan förening samt uppdelning 
En förening som vill gå samman med en annan FMN-förening ska fatta beslut om detta. 
Föreningarna ska göra en skriftlig överenskommelse som ska innehålla uppgifter om 
tidpunkten för samgåendet och hanteringen av arkiv och andra tillgångar samt skulder. 
Beslutet ska fastställas av riksstyrelsen för att gälla. 
 
En förening som vill dela upp sin verksamhet i två föreningar ska fatta beslut om detta. Den 
nystartade föreningen ska ansöka om bildning enligt § 3:3. Föreningarna ska göra en skriftlig 
plan som ska innehålla uppgifter om tidpunkten för uppdelningen och hanteringen av arkiv 
och andra tillgångar samt skulder. Beslutet ska fastställas av riksstyrelsen för att gälla. 

§ 3:17 Upplösning  
Förening kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena 
skall vara ordinarie årsmöte eller på ordinarie årsmöte om förslaget biträdes av minst 
trefjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar. 
 
Till detta möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse senast fyra veckor före mötet. Där ska 
det tydligt framgå att mötet gäller upplösning av föreningen. Kallelsen ska även skickas till 
riksstyrelsen. Om mötet inte blir beslutsmässigt kan riksstyrelsen upplösa föreningen efter 
samråd med föreningens medlemmar. 
 
Föreningens medlemmar ska erbjudas medlemskap i annan FMN förening.  
 
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar riksorganisationen. 

§ 3:18 Särskilda stadgar 
Föreningen ska anses ha antagit § 3:1–17 i dessa stadgar som sina egna stadgar. Om dessa 
paragrafer ändras anses även föreningens egna stadgar ändrade på motsvarande sätt. Om 
föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda måste stadgarna 
godkännas av riksstyrelsen för att gälla. 


