
STADGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1. NAMN: 
Föreningens namn skall vara Svenska Brukarföreningen. 
 
§ 2. ÄNDAMÅL: 
Föreningens ändamål skall vara. 

• Att; ge hjälp och stöd åt narkotikaberoende och de som har eller vill ha metadon, 
subutex eller andra substitutionspreparat. 

• Att; bekämpa diskriminering gentemot de grupper vi företräder. 
• Att; vara dessa gruppers intresseorganisation. 
• Att; arbeta i enlighet med föreningens princip- och handlingsprogram. 
• Att; verka för frivillighet i vård och rehabilitering av narkotikaberoende och att 

aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression där sådant förekommer i 
samband med behandling eller annorstädes. 

• Att; verka för internationellt samarbete och utbyte av erfarenheter i 
rehabiliteringen av beroende. 

• Att; stödja lokala medlemsorganisationer i deras utveckling. 
 
§ 3. ORGAN: 

Föreningens organ är. 
• Årsmöte. 
• Styrelse. 
• Utskott beslutade av styrelsen. 
• Revisorer. 
• Valberedning. 

 
§ 4. ORGANISATION: 

• Svenska Brukarföreningens riksorganisation. 
• Svenska Brukarföreningens lokala organisationer. 
• Anhörigförening. 
• Enhet som bedriver vård och/eller rehabilitering. 
• Andra samverkansformer. 

 
§ 5. ENHET SOM BEDRIVER VÅRD OCH/ELLER REHABILITERING: 
Enhet som bedriver vård och/eller rehabilitering skall göra detta utifrån Svenska 
Brukarföreningens stadgar och målsättningar. 
 
§ 6. MEDLEMMAR: 
Till medlem kan upptas person som stödjer föreningens principprogram och arbetar för 
föreningens ändamål. 
 
§ 7. HEDERSMEDLEM: 
Föreningen äger rätt att utse person som verkat för och i Svenska Brukarföreningens 
anda samt på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka föreningens och dess 
medlemmars sa till hedersmedlem. 

• Hedersmedlemskap beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen. 
• Hedersmedlemskap innebär rätt till fritt medlemskap och gratis prenumeration 

eller trycksak som ges ut av föreningen. 
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§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET:  
Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att 
förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens 
medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall 
värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga 
uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med 
föreningens årliga medlemsmöte. 
 
§ 9. UTTRÄDE: 
Person har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Meddelande om detta skall ske 
skriftligt eller muntligt. Att ej erlägga medlemsavgift i tid betraktas som utträde ur 
föreningen. 
 
§ 10. UTESLUTNING: 
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syfte och ändamål kan uteslutas av 
föreningens verkställande utskott (VU) med omedelbar verkan. Vid uteslutning fordras 
alltid två tredjedels majoritet. Beslut om uteslutning kan efter skriftlig begäran omprövas 
vid nästkommande årsmöte. 
 
§ 11. STYRELSEN: 
Endast brukare får sitta i styrelsen med rösträtt. Icke brukare kan adjungeras in i 
styrelsen till ett antal som styrelsen beslutar om. Styrelsen leder föreningens verksamhet 
och är under tiden mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. 
          -Det åligger styrelsen- 

• att, verka för föreningens ändamål. 
• att, verkställa av årsmötet fattade beslut. 
• att, omhänderta föreningens ekonomi och bokföring. 
• Föreningens styrelse består av ordförande samt ytterligare minst fem ordinarie 

ledamöter samt suppleanter till ett antal av minst hälften av de ordinarie 
ledamöterna.  

• Suppleanter äger närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden.  

• Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.  
• Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet. Mandatperioden är två år 

där hälften av ledamöterna väljs årligen.  
• Ordförande väljs för tre år. 
• Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då minst halva antalet 

ledamöter så begär. Kallelse och handlingar skall utsändas till styrelsens 
ledamöter senast en vecka före styrelsemötet om inte speciellt viktiga ärenden 
motiverar kortare varsel vilket ordföranden beslutar om. 

• Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst. 

• Styrelsen utser ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande, vice 
ordförande samt ytterligare en ledamot. VU bereder ärenden som skall behandlas 
av styrelsen och verkställer de av styrelsen fattade beslut som delegeras till VU. 
Besluten i VU skall vara enhälliga. VU leder kansliets arbete. 

• Styrelsen har att utöver VU utse de utskott som den finner nödvändig. Utskotten 
ansvarar inför styrelsen.  

• Beslut i styrelsen och utskotten skall protokollföras. 
• Styrelsen kan även delegera beslut till kanslichef eller motsvarande. 

 
§ 12. FIRMANAMN: 
Föreningens firma tecknas av dem – två i förening – som styrelsen utser. 

 
§ 13. HEMORT: 
Föreningens säte är i Stockholm. 
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§ 14. VERKSAMHETSÅR: 
Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december. 
 
§ 15. ÅRSMÖTE: 

• Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  
• Årsmöte skall hållas under perioden 1mars till 31 maj på plats och tid som 

styrelsen beslutar. 
• Vid årsmöte har varje medlemsorganisation x röstberättigade delegater.  
• Årsmötet fastställer antalet röstberättigade delegater från varje organisation efter 

förslag från styrelsen. 
• Val och omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. 
• Beslut fattas, om inte dessa stadgar anger annat, med enkel majoritet. 

Mötesordförande har utslagsröst vid lika röstetal.  
• Vid val av ordförande krävs 2/3 av de avgivna rösterna. 
• Rösträtt får inte överlåtas. 
• Senast två månader före årsmötet skall Svenska Brukarföreningens medlemmar 

och enheter få en första kallelse till årsmötet med angivande av tid och plats samt 
antalet ombud enheten är berättigad till.  

• Senast en månad före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda.  
• Enskild medlem, ombud samt enhet/er har rätt att inge motion till årsmötet. 
• Handlingar till årsmötet skall skickas ut till ombuden senast två veckor före mötet. 

Handlingarna skall då också finnas tillgängliga för övriga medlemmar. 
-Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden finnas på dagordningen- 

1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
3. Upprättande av röstlängd. 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Behandling av verksamhetsberättelse. 
8. Anmälan av bokslut. 
9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning. 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Verksamhetsplan för innevarande år. 
12. Beslut om medlemsavgift samt inkomst- och utgiftsstat för innevarande år. 
13. Val av ordförande. 
14. Val av ordinarie ledamöter. 
15. Val av suppleanter. 
16. Val av revisor(er) och suppleant. 
17. Val av valberedning. 
18. Behandling av fråga som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som 

enskild medlem eller medlemsorganisation begärt ska behandlas. 
19. Årsmötets avslutning. 

• Ärende som ej upptagits på dagordningen må ej göras till föremål för beslut.  
• Ledamot i styrelsen må icke deltaga i frågan om ansvarsfrihet. 
• Protokoll skall tillställas samtliga ombud. 

 
§ 16. EXTRA ÅRSMÖTE: 
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när två tredjedelar av 
medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte får endast beslutas om ärende som varit 
angivet i kallelsen till mötet. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte senast två månader 
efter det att de formella kraven för att inkalla extra årsmöte föreligger. Om deltagande, 
rösträtt och omröstningsförfarande eller andra frågor gäller i tillämpliga delar vad som är 
föreskrivet för ordinarie årsmöte. 
 
 
 

Svenska Brukarföreningen – Livdjursgatan 5a – 121 62 Johanneshov - Sweden 
Tel:08-6001299 Fax:08-4480235 - info@svenskabrukarforeningen.se - www.svenskabrukarforeningen.se



§ 17. REVISIOR: 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av två av årsmötet 
valda revisorer 
 
§ 18. VALBEREDNING: 
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter och ska lämna förslag till de personval 
som sker vid årsmötet. Förslag skall även lämnas till förekommande fyllnadsval. 
 
§ 19. STADGEÄNDRING: 
Ändring av dess stadgar fattas av årsmötet med två tredjedels majoritet eller av två på 
varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie, med enkel majoritet. Det 
ska gå minst fyra veckor mellan de båda mötena. 
 
§ 20. UPPLÖSNING: 
För upplösning av föreningen krävs beslut av två av varandra följande årsmöten, varav 
ett ska vara ordinarie, och att förslaget vid bägge dessa möten tas med fyra femtedelars 
majoritet. Vid upplösning ska föreningens egendom överlämnas till ändamål som ligger i 
linje med föreningens ändamål. Vid upplösande av enhet som bedriver vård och/eller 
rehabilitering regleras hur kvarvarande medel ska disponeras av respektive stadgar. 
 
 
 

 
 
Dessa stadgar antogs på Svenska Brukarföreningens årsmötet 30 november 2004:  
 
 
Underskrifter: 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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