Stadgar för Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning
Enligt beslut av årsmöte 2018-11-22
§1 Målsättning
Föreningens verksamhet syftar till att främja forskning om alkohol och andra
beroendeframkallande medel i Sverige genom: att verka för en vetenskaplig syn på
alkohol- och narkotikabrukets konsekvenser för individ och samhälle, att förmedla
kontakter och information mellan forskare såväl inom som mellan olika discipliner
och på såväl nationell som internationell nivå, att verka för en samordning och
kontinuitet i forskningen samt tillvarata och bevaka forskningsintressen,
att stimulera till tvärvetenskaplig forskning, att stimulera nyrekrytering till
forskningsområdet, att verka för att resultat av forskningen blir kända och
vederhäftigt utnyttjade som underlag för diskussioner och beslut som rör forskning,
information samt förebyggande och behandlande åtgärder, att verka för att lokal
verksamhet bedrivs.
§2 Organisation
Föreningen är en riksförening och leds av en styrelse som utses av årsmötet. Inom
föreningen finns lokalavdelningar. Beslut om var lokalavdelningar skall bildas fattas
av föreningens styrelse. Den löpande verksamheten leds av föreningens ordförande i
samråd med styrelsen.
§3 Medlem
Föreningen är i första hand en organisation för alkohol- och drogforskare. Även
personer som är aktiva professionella informatörer i alkohol- och drogfrågor eller
som av annan särskild anledning har professionellt intresse av att följa den aktuella
utvecklingen inom alkohol- och drogforskningen, skall ha möjlighet att bli
medlemmar. Medlemskap erhålles efter beslut av föreningens styrelse. Härvid
erhålls medlemskap i riksföreningen såväl som tillhörighet till lokalavdelning.
Ansökan om medlemskap skall stödjas av två medlemmar. Medlem skall erlägga den
av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlemskap i föreningen skall upphöra om
medlem häftar i skuld för mer än ett års avgifter. Beslut om detta fattas av styrelsen.
Om synnerliga skäl föreligger kan styrelsen utesluta medlem även av annan
anledning. Vid uteslutning kan vederbörande vädja till ordinarie årsmöte om
beslutets upphävande.
§4 Hedersmedlem
Varje medlem äger rätt att till styrelsen inlämna motiverat förslag till hedersmedlem.
Tillhedersmedlem kan utses person som gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom
föreningens intresseområde. Styrelsen utnämner hedersmedlem. Full enighet krävs
bland styrelseledamöterna.
§5 Styrelse
Styrelsen skall vara allsidigt sammansatt och bestå av minst sju ledamöter och minst
sju suppleanter. Samtliga styrelsemedlemmar utses på årsmötet och väljs bland

medlemmar. Av ledamöterna skall åtminstone en vara samhälls- eller
beteendevetenskaplig forskare, en medicinsk eller biologisk forskare och en
representant för forskningens avnämare. Styrelsen skall ha forskarmajoritet och
ordföranden och vice ordföranden skall vara forskare. Med allsidigt sammansatt
styrelse avses inte den partipolitiska eller alkohol- och drogpolitiska hemvisten utan
man bör försöka se till att de olika vetenskapliga disciplinerna och samtliga
lokalavdelningar blir representerade, både bland ordinarie ledamöter och
suppleanter. Styrelseledamot väljs av årsmötet för en 2-årsperiod med möjlighet till
omval högst två gånger. Till varje ordinarie ledamot utses en personlig suppleant.
Efter att ha varit utanför styrelsen en mandatperiod kan återval ske. Även
ordföranden väljs på två år. Om denne redan suttit i styrelsen under ett år av en
mandatperiod så anses vederbörande i och med valet till ordförande å nyo påbörja
samma 2- årsperiod. Motsvarande regel gäller även val till vice ordförande.
Styrelsen omväljs successivt så att cirka hälften väljs ena året och resten det andra.
Årsmötet utser ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter.
Styrelsen utser inom sig en sekreterare samt kassör och i övrigt vid behov andra
befattningar.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, i vilket ordföranden, vice ordföranden
och sekreteraren ingår. Styrelsen skall föra räkenskaper och upprätta balans- och
resultaträkning. Räkenskapsåret skall omfatta perioden 1 oktober - 30 september.
Årsmötet beslutar om eventuella stipendieringar av ordförande, sekreterare, kassör
och hemsidesansvarig. Stipendieringarna kan ske om föreningens ekonomi så tillåter
och ordförandens arbetsinsats motiverar det. Beslut av årsmötet skall avse det
gångna året.
§6 Valberedning
Valberedningen skall vara allsidigt sammansatt (se §5:3) och väljas av årsmötet. Den
skall bestå av minst tre personer, som utses bland medlemmarna. Ledamot väljs för
tre år. Valberedningen väljs så att en ledamot byts ut varje år. Valberedningens
förslag skall överlämnas till styrelsen minst tre (3) veckor före ordinarieårsmöte och
skall biläggas kallelsen till årsmötet.
§7 Kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande
ärenden, skall vara både de ordinarie ledamöterna och suppleanterna tillhanda
minst sju (7) dagar föresammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall
genast meddela detta dels tillordföranden och dels till sin personliga suppleant som
därmed kallas att närvara i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots
ställe äger rätt att närvara vid sammanträdet med yttranderätt men ej med rösträtt.
§8 Beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är besluts för när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Utan att ha

angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i
avgörandet av ärende kan avge reservation mot beslut. Sådan reservation skall avges
före sammanträdets slut. Person som anses jävig i ett ärende äger inte rätt att
deltaga i behandlingen av detta. Frågan om jävighet avgörs av styrelsen. Protokoll
från styrelsesammanträden skall justeras av ordförande och en justeringsman, som
utses på mötet.
§9 Årsmötet
Ordinarie årsmöte skall hållas under hösten på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra årsmöte.
Till såväl ordinarie som extra årsmöte utsändes kallelse, vilken skall innehålla uppgift
om förekommande ärenden, senast fjorton (14) dagar före mötet. Redovisningen av
den lokala verksamheten skall ingå i föreningens årsredogörelse och skall behandlas
på ordinarie årsmöte. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens
verksamhet. Motion som skall behandlas av ordinarie årsmöte skall vara styrelsen
tillhanda senast sex (6) veckor före mötet. Styrelsen skall bereda inlämnade
motioner och yttra sig om dem inför årsmötet. 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 två justeringsmän
5. Styrelsens och revisorernas berättelser
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 8. Styrelsens
förslag till inkomst- och utgiftsstat, årsavgift för medlemmarna, arvodering av
ordförande
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av valberedning
11. Val av revisorer och suppleanter
12. Nästa årsmöte: datum och plats, tema för forskarmöte, finansiering
13. Övriga ärenden
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom
vid val, då lotten skiljer. På begäran skall sluten omröstning ske.
§10 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning utser ordinarie årsmöte årligen två revisorer
och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen minst tre (3)
veckor före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelsen skall biläggas kallelsen till
årsmötet.
§11 Finansiering
Varje medlem betalar en årsavgift som fastställs av ordinarie årsmöte. Föreningens
verksamhet kan även finansieras med andra medel om dessa kan erhållas utan andra

förbehåll än sådana som är förenliga med målsättningen för föreningens verksamhet
enligt §1.
§12 Stadgeändringar
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas med enkel majoritet av två på
varandra följande årsmöten eller med fem sjättedelars majoritet vid ett årsmöte.
Kommentarer till stadgarna för Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning
§1 Målsättning
Det är viktigt att föreningen inte bara stimulerar till utökade kontakter mellan
forskare från olika discipliner utan även i hög grad prioriterar inomvetenskapliga
diskussioner och kontakter. Föreningen skall inte ha till uppgift att styra eller
prioritera den svenska forskningen, dock bör initiativ kunna tas till att stimulera
intresset för angelägna bristområden. Inom ramen för föreningens målsättning kan
man tänka sig att föreningen bl.a. kan komma att ägna sig åt följande aktiviteter:
Seminarier
Forskarmöten, t.ex. varje eller vartannat år
Forskarkurser
Medverka i/förbättra grundutbildningen
Forskningsinventeringar
Informationsspridning
Verka för samordning av forskningen
Verka för initiering av forskning inom angelägna bristområden
Verka för att kunskaper och erfarenheter rörande alkohol- och narkotika problem
blir kompetensgrundande för specialiteter inom olika yrkesområden
Lämna synpunkter på sådant som rör föreningens kompetensområde
§2 Organisation
Lokalavdelningar finns i Malmö/Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och
Umeå. Föreningens ordförande leder ett kansli där en kanslist bör vara anställd.
Inom styrelsen utses minst en ledamot från varje lokalavdelning med ansvar för att
särskilt verka för att lokal verksamhet bedrivs. Lokalavdelningarna bör bidra till
utökade kontakter och aktiviteter på det lokala planet och även stimulera till
förbättrade kontakter med forskningen i andra delar av landet. Informationsfrågor
av olika slag bereds i en informationskommitté som utses av styrelsen och i vilken
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) skall vara
representerad. Det förutsätts därvid att CAN samordnar kontakterna med olika
avnämare. I övrigt bör olika kommittéer vara av ad hoc karaktär.
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