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Stadgar reviderade vid årsmötet 2021-08-25 

 

§ 1 Syfte 

Jönköpings Läns Nykterhetsförbund (härefter kallat JLN), med organisationsnummer 826000-

1766, är ett alkohol- och narkotikapolitiskt samarbetsorgan för organisationer inom 

Jönköpings län, som verkar för helnykterhet och i enlighet med Sveriges Landsråd för 

Alkohol- och Narkotikafrågor (härefter kallat SLAN) stärka en restriktiv och solidarisk 

alkoholpolitik, verka för nykterhet och ett narkotikafritt samhälle, samt skapa opinion för en 

väl utbyggd alkohol- och narkomanvård.  

JLN är partipolitiskt och religiöst obundet.  

§ 2 Uppgifter 

JLN:s uppgifter är att:  

• bedriva opinionsbildning inom alkohol- och narkotikaområdet och samordning i 

frågor som rör ovannämnda områden till allmänheten och myndigheter och den 

ideella sektorn  

• samordna aktiviteter inom verksamhetsområdet,  

• vara en kunskapsresurs för medlemsorganisationerna skapa mötesplatser och 

nätverk.  

• Upprätthålla kontakten med SLAN, och nationella och regionala samarbetsorgan, 

samt Region Jönköpings län.  

 

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap kan erhållas av regional och lokal organisation, som verkar inom Jönköpings län 

och som ställer sig bakom § 1 och 2 i JLN:s stadgar. Organisationer med kommersiella 

intressen kan inte beviljas medlemskap. JLN:s styrelse beslutar, om medlemskap, efter 

ansökan. Organisationer som önskar utträda ur JLN ska skriftligen anmäla detta till JLN:s 

styrelse. Utan att anmälan om utträde föreligger får JLN utesluta en organisation om den, 

trots påminnelse – underlåter att följa JLN:s stadgar, eller om organisationen uppenbarligen 

skadar JLN eller motarbetar dess intressen och syfte. Beslut om uteslutning fattas av JLN:s 

styrelse. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän organisationen har fått tillfälle att yttra 

sig inom viss, av styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas.  

 

 

 

 



 

§ 4 Årsmötet 

JLN:s högsta beslutande organ är årsmötet bestående av ombud valda av JLN:s 

medlemsorganisationer.  Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud jämte 

ersättare. Medlemsorganisationerna svarar för kostnaderna för sina ombuds deltagande vid 

årsmötet.  

Medlemsorganisationerna och enskild medlem i dessa har rätt att väcka motion till årsmötet, 

vilken ska vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.  

Ledamot i styrelsen och valda ombud från medlemsorganisationerna har rätt att delta med 

yttrande- och förslagsrätt. Varje enskild medlem i medlemsorganisationerna har yttranderätt. 

Motionsställare har yttranderätt i egen motion.  

Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs ska den ske öppet utom i ärenden 

som avser personval. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, där 

avgörandet ska ske genom lottning.  

Länskonsulenten är föredragande på årsmötet.  

Årsmötet ska äga rum före utgången av maj månad. Extra årsmöte kan hållas då styrelsen 

finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel av medlemsorganisationerna hos styrelsen 

skriftligt så begär.  

Kallelse utfärdas av styrelsen senast tio veckor före årsmötet. Kompletta årsmöteshandlingar 

ska vara ombuden tillhanda senast två veckor före årsmötet.  

På årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, vice ordförande, sekreterare, två justerare 

och två rösträknare)  

3. Upprop av ombud och upprättande av röstlängd över närvarande ombud   

4. Fastställande av dagordning   

5. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande   

6. Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse   

7. Beslut om styrelsens årsredovisning   

8. Beslut med anledning av revisorernas berättelse   

9. Fastställande av resultat- och balansräkning   

10. Beslut angående ansvarsfrihet.   

11. Behandling av motioner   

12. Behandling av förslag från styrelsen   

13. Fastställande av verksamhetsplan 

14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår   

15. Beslut om budget för det löpande verksamhetsåret jämte beslut om preliminär 

budget  för nästkommande år.   

16. Beslut om antalet ledamöter (minst 7 inklusive ordförande) och ersättare i styrelsen  

17. Val av ordförande   



 

18. Val av övriga ledamöter i styrelsen   

19. Val av ersättare i styrelsen   

20. Val av firmatecknare 

21. Val av två revisorer, samt en godkänd eller auktoriserad revisor och en ersättare   

22. Val av valberedning   

23. Beslut om tid för nästa årsmöte  

24. Övriga frågor  

25. Årsmötet avslutas    

 

§ 5 Styrelse 

• JLN:s verksamhet leds av en styrelse med minst sju ledamöter, inklusive ordförande. 

• Ordförande väljs för ett år.  

• Ledamöterna väljs för två år varav halva antalet årligen.  

• Ersättare väljs för ett år.  

• Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.  

• Styrelsen konstituerar sig själv, ordföranden undantagen. 

• Styrelsen utser de utskott och kommittéer den anser nödvändiga.  

• Styrelsen anställer och entledigar personal samt leder personalens verksamhet.  

 

§ 6 Räkenskaper 

Verksamhets- och räkenskapsår är kalender.  

 

§ 7 Stadgar 

Stadgeändring eller tillägg till dessa stadgar beslutas av årsmötet med minst två tredjedels 

majoritet eller, vid två på varandra följande årsmöten med enkel majoritet, med minst tre 

månaders mellanrum. 

Förslag om stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet.  

 

§ 8 Upplösning 

Beslut om upplösning fattas, med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande 

årsmöten, med minst tre månaders mellanrum.  

I händelse av upplösning ska JLN:s tillgångar, sedan skulder och förbindelser reglerats, 

reserveras för nystart av länsövergripande organisationer eller föras över till andra 

länstäckande nykterhetsorganisationer, vilka arbetar i JLN:s anda. 

 


