Stadgar för Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR)
§1 Syfte
§1.1 Föreningen är en ideell förening vars syfte är att bidra till en vetenskaplig
syn i Sverige på berusningsmedel och dess effekter på individ och samhälle.
§2 Namn och säte
§2.1 Föreningens namn är Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR)
§2.2 Föreningen är en nationell förening i Sverige, med lokala avdelningar. Dess
huvudsakliga säte är i Stockholm.
§3 Medlemskap
§3.1 Varje individ och organisation som vill kan bli medlem i föreningen.
§3.2 Betald medlemsavgift är en förutsättning för medlemskap. Medlemsavgift
beslutas av årsmöte. Medlemskap gäller till och med nästa ordinarie årsmöte.
§3.3 Medlem skall erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Erhålls ej
medlemsavgift inom utsatt tid upphör medlemskapet.
§3.4 Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utesluta medlem även av annan
anledning. Vid uteslutning kan vederbörande överklaga vid ordinarie årsmöte om beslutets
upphävande.
§4 Hedersmedlem
§4.1 Individer som bidragit med särskilt förtjänstfulla insatser inom föreningens
intresseområde kan genom godkännande från styrelsen erhålla hedersmedlemskap. Full
enighet krävs bland styrelseledamöterna.
§5 Organisation
§5.1 Föreningen är en ideell förening och leds av en styrelse som
utses av årsmötet. Föreningen är en juridisk person med organisationsnummer.
§5.2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§6 Styrelse
§6.1 När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och

ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar
svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas
intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
· Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
· Verkställa av årsmötet fattade beslut
· Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
· Ansvara för och förvalta föreningens medel
· Förenkla revisorernas arbete
· Förbereda årsmöte och presentera en verksamhetsberättelse
§6.2 Styrelsen väljs av årsmöte och består av ordförande samt minst 4 övriga
ledamöter. Styrelsen fördelar inom sig roller och arbetsuppgifter. Om ingen ordförande valts
av årsmöte, eller om ordförande inte kan fullgöra sina plikter, så väljs en tillförordnad (t.f.)
ordförande av styrelsen. Styrelsens mandat gäller tills ansvarsfrihet beslutats av årsmöte.
§6.3 Årsmöte kan välja suppleanter till styrelsen. Får ledamot förhinder eller avser
utträda ur föreningen tar suppleant plats enligt årsmöte fastställd turordning.
§7 Valberedning
§7.1 Valberedningens uppgift är att föreslå val av ny styrelse och består av minst två
ledamöter som väljs av årsmötet, varav en är sammankallande.
§7.2 Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga nuvarande
styrelseledamöter om de vill kandidera för ytterligare ett år. Valberedningen föreslår dessa,
eller nya personer som ska väljas. Valberedningen ska lämna förslag på ny styrelse minst 2
veckor före årsmötet.
§8 Revisorer
§8.1 Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete.
Revisor väljs av årsmötet, eller tillfrågas av styrelsen om ingen valts på
årsmöte. Revisor kan vara revisionsbyrå eller annan person i god ställning.
§8.2 Revisorerna arbetar oberoende av styrelsen. Revisorerna äger rätt att vara adjungerad
på styrelsemöte men har ej rösträtt. Revisorerna ska löpande ges insyn i styrelsens och
föreningens förehavanden.
§8.3 Revisorerna ska presentera en verksamhetsberättelse för det gångna året
och föreslå huruvida styrelsen ska ges ansvarsfrihet.
§9 Årsmötet
§9.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska utlysas ett kalenderår
från föregående årsmöte. Styrelsen sammankallar årsmöte och bestämmer plats och tid.

§9.2 Årsmötet ska sammankallas av styrelsen under utsatt tid med fyra veckors
framförhållning och kommuniceras till medlemmarna. Dagordning ska tillgängliggöras av
styrelsen senast två veckor före årsmötets start.
§9.3 Alla föreningens medlemmar har rösträtt på årsmötet. För rösträtt på årsmöte krävs
medlemskap genom erlagd medlemsavgift minst fyra veckor innan årsmöte. Beslut tas av en
majoritet.
§9.4 Alla föreningens medlemmar kan föreslå motioner och tillägg till styrelsens dagordning
till årsmötet. Dessa ska skickas in till styrelsen senast en vecka före årsmötets start.
§9.5 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning för årsmötet
6. Styrelsens och revisorernas verksamhetsberättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Medlemmarnas motioner
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisorer
§10 Extra årsmöte
§10.1 Styrelsen kan sammankalla extra årsmöte med fyra veckors framförhållning.
§10.2 En majoritet av medlemmarna kan skriftligen begära extra årsmöte. Styrelsen ska då
sammankalla extra årsmöte snarast.
§11 Firmatecknare
§11.1 Styrelsen beslutar vem som har befogenhet att agera firmatecknare och underteckna
avtal på föreningens vägnar om bankkonton, inteckningar och andra finansiella dispositioner
som är nödvändiga för att säkerställa en ansvarsfull förvaltning av föreningen.
Firmatecknare kan vara en enskild person, eller två eller flera personer tillsammans.
Firmateckning gäller endast för det ärende som styrelsen beslutat att ge firmateckning för.
§12 Verksamhetsberättelse
§12.1 Styrelsen skall förelägga årsmöte verksamhetsberättelse över den gångna
periodens verksamhet med ekonomisk redogörelse upptagande resultat- och balansräkning.
§12.2 Revisorerna ska få tillgång till verksamhetsberättelsen senast två veckor före

årsmötet.
§13 Ändring av stadgar
§13.1 Stadgarna kan endast ändras av ordinarie årsmöte med en majoritet på 2/3 av de
närvarande medlemmarna.
§14 Upplösning
§14.1 För upplösning av föreningen krävs ett beslut med 2/3 av de närvarande på
två efterföljande årsmöten varav det ena måste vara ordinarie årsmötet.
§14.2 Föreningen ska upplösas om ingen verksamhet uträttas under tre
efterföljande varandra kalenderår.
§14.3 I händelse av föreningens upplösning skall, efter det att verksamheten
avvecklats, eventuella tillgångar disponeras på det sätt som det beslutats av senaste
ordinarie årsmöte.
§15. Ikraftträdande
Dessa stadgar gäller från och med 15 november 2018.
Beslut om justeringar av årsmöte 15 juni 2019, årsmöte 13 februari 2021

