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Stadgar för Förbundet för Alkohol- och Drogterapeuter 
och Anhörigterapeuter 
fastställda vid årsmöte 2009-02-14, ändrade 2012-02-25 
 
§ 1 Förbundets namn 
Förbundets namn är ’Förbundet för Alkohol- och Drogterapeuter och Anhörigterapeuter’. 
 
§ 2 Förbundets ändamål 
Förbundet är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation. Förbundets ändamål är 
att  
• vara ett yrkesförbund för yrkesutövande alkohol- och drogterapeuter och anhörigterapeuter 

samt andra närliggande yrkesgrupper  
• tillvarata och främja intressen för ovanstående yrken  
• anordna informationer och utbildningar för att stödja kunskapsutökningen gällande framförallt 

behandling av beroendeproblem med sikte på psykologiska, sociala, existentiella och 
medicinska frågor  

• främja samarbete och samverkan mellan och med förbundets lokalföreningar  
• främja och bedriva saklig informationsverksamhet i hela samhället om missbruk, beroende, 

anhörigfrågor och närliggande områden   
• initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige. 
 
§ 3 Förbundets säte 
Förbundet är ett riksförbund för hela Sverige med säte i Stockholms stad, Stockholms län. 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap är öppet för alla myndiga personer som intresserar sig för och vill verka för 
förbundets målsättning. Medlem förbinder sig att följa förbundets stadgar. 
• A-medlem är den som bedöms ha relevanta kunskaper och förmågor för yrkena alkohol- och 

drogterapeut eller anhörigterapeut. Övriga är B-medlemmar. 
• Alla medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt. Enbart A-medlemmar har rösträtt. 
• Årsmötet, kan efter förslag från styrelsen, besluta att utse hedersmedlem. Hedersmedlem är 

befriad från medlemsavgift.   
• Medlem i FAD är den som undertecknat medlemsanmälan och är registrerad i förbundets 

centrala medlemsregister. 
• Medlem kan tillhöra lokalförening eller vara direktansluten till förbundet.  
 
§ 5 Medlemsavgift 
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Lokalföreningsårs-
möte kan fatta beslut om egen lokalföreningsavgift utöver förbundsavgiften.  
 
§ 6 Styrelse 
Styrelsen består av ordförande, minst fyra andra ledamöter och minst två suppleanter.  

Mandattiden för alla är två år, så att hälften väljs vartannat år. 

Till förbundsordförande kan annan person än medlem utses.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör.  

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter, inklusive suppleanter, dock inte färre än att halva 
antalet ledamöter och suppleanter, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.  
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§ 7 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 
mellan årsmötena. 

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha förbundets ekonomiska frågor och 
föra räkenskaper samt lämna verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning till årsmötet. 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år efter kallelse från ordförande. Styrelsen kan 
utse kommittéer för olika uppdrag. 
 
§ 8 Räkenskaper 
Räkenskapsår och verksamhetsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning och verksam-
hetsrapport ska överlämnas till förbundets revisorer senast den 10 februari. 
 
§ 9 Revisorer 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. 
 
§ 10 Förbundsårsmöte 
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsårsmötet, vilket hålls senast 31 mars.  

Kallelsen sänds av styrelsen till alla medlemmar senast fyra veckor innan årsmötet och 
möteshandlingarna sänds senast tio dagar innan. 

Styrelsen beslutar var i Sverige årsmötet hålls. 
 
§ 11 Ärenden vid förbundsårsmöte 
Vid årsmöte skall följande behandlas 
a. Val av ordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare för årsmötet 
b. Fastställande av röstlängd för årsmötet 
c. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
d. Fastställande av dagordning 
e. Styrelsens verksamhetsberättelse 
f. Styrelsens balans- och resultaträkning 
g. Revisionsberättelse 
h. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
i. Behandling av motioner 
j. Fastställande av medlemsavgift  
k. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar 
l. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
m. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 
n. Val av förbundsordförande 
o. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
p. Val av två revisorer och två suppleanter 
q. Fastställande av antal ledamöter i valberedning 
r. Val av valberedning 
s. Tid för kommande årsmöte 
t. Övrig information 
 
§ 12 Extra förbundsårsmöte 
Extra förbundsårsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 
minst tio procent av förbundets medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. 
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 

På extra förbundsårsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen. Kallelsen 
sänds till alla medlemmar senast fyra veckor innan årsmötet och möteshandlingarna sänds 
senast tio dagar innan. 
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§ 13 Motioner 
Motion lämnas senast åtta veckor före årsmötet. Alla medlemmar har rätt att lämna motioner. 
 
§ 14 Rösträtt 
Vid förbundsmöte och årsmöte har varje A-medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan 
utövas genom ombud via fullmakt. 
 
§ 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
Beslut fattas med acklamation eller, om någon så begär, efter omröstning.  

Omröstning görs öppet, utom vid personval där sluten omröstning gäller. Beslut fattas med 
enkel majoritet såvida stadgarna inte föreskriver annat. Vid lika röstetal gäller den mening som 
förbundsordföranden biträder. Vid lika röstetal vid personval sker avgörandet genom lottning.  

Medlem röstar inte i frågor som rör dennes förvaltning. 

Mötet är beslutsmässigt när tio procent av förbundets medlemmar är närvarande på mötet. 
 
§ 16 Regler för ändring av stadgarna 
För stadgeändringar krävs 
• dels beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett är ordinarie förbundsårsmöte 
• dels beslut med minst 2/3 majoritet 

Förslag till ändring av stadgarna får lämnas av alla medlemmar. 
 
§ 17 Utträde 
Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla det till förbundsstyrelsen. Den 
som under två år inte betalt sin medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet. 
 
§ 18 Uteslutning av medlem 
Medlem som uppenbarligen skadat förbundets intressen kan uteslutas. Uteslutning föregås av 
skriftlig varning, i vilken medlemmens aktuella brister beskrivs och medlemmen ges tillfälle att 
yttra sig. Varningen meddelas även medlemmens lokalförening.  

Förbundsstyrelsen beslut om uteslutning av medlem fattas med minst 2/3 majoritet. I beslutet 
ska skälen för uteslutning redovisas. 
 
§ 19 Upplösning av förbundet  
För upplösning av förbundet krävs  
• dels beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett är ordinarie förbundsårsmöte 
• dels beslut med minst 2/3 majoritet 

Om förbundet upplöses ska förbundets tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte 
eller ändamål. Beslut tas på det sista årsmötet om hur förbundets tillgångar, skulder och 
förbindelser ska hanteras. 

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om förbundets upplösning ska sändas till 
Stockholms skattekontor för avregistrering av förbundet. 


