
                                                                    
 
                                                                 

 

Kallelse till Förbundsstämma den 12–13 december 2020  
 

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika kallar härmed förbundets 

lokalföreningar till ordinarie förbundsstämma den 12–13 december 2020. Förbundsstämman 

är förbundets högst beslutande organ och ska enligt förbundets stadga inträffa vartannat år 

före maj månads utgång. P g a den pågående Corona pandemin beslutade förbundsstyrelsen i 

våras att skjuta fram förbundsstämman till hösten/vintern 2020.  

 

Datum: 12–13 december 2020 (hotellrum erbjuds fr o m 11/12 till deltagare med annan 
hemort än Stockholms län). 
Tid: Förbundsstämman startar på morgonen 12/12, kl. 09.00 och avslutas med lunch 13/12, 
kl.12.00. 
Plats: Tollare Folkhögskola, Nacka kommun, Stockholm. 
Adress: Tollare Folkhögskola, 132 42 Saltsjö-Boo. 
 

 

När vi nu samlas till förbundsstämma är det 30 år sedan Riksförbundet SIMON, svenskar och 

invandrade mot narkotika bildades 1990. Förbundet kommer att uppmärksamma 30 års 

jubileet med en jubileumsmiddag där vi tillsammans med gamla och nya vänner firar det som 

har varit och det som komma skall! Vi har mycket att fira och glädjas över under dagar som vi 

får dela tillsammans. Jag hoppas vi får en förbundsstämma där alla bidrar med sitt bästa, 

glada skratt och där beslut fattas i god anda utifrån vad som är bäst för hela förbundet.  Vi 

hälsar dig varmt välkommen till förbundsstämman! 

 

På styrelsens vägnar, 

 

Redar Baskin 
Förbundsordförande 
Riksförbundet SIMON, svenskar och invandrade mot narkotika 
 

   
 



                                                                    
 

 
 
 
HUR GÅR FÖRBUNDSSTÄMMAN TILL? VAD BEHÖVER JAG VETA? 
 
Det är på förbundsstämman Du har chans att vara med och påverka, då förbundsstämman är 
förbundets högst beslutande organ. Du kan vara med och fatta beslut om SIMONs riktning 
framåt, hur vi tillsammans ska arbeta för ett narkotikafritt samhälle! 
 
Förbundsstämman startar på morgonen den 12 december kl. 09.00 med registrering och 
avslutas den 13 december med lunch kl.12.00. Förbundsstämman hålls på Tollare 
Folkhögskola i Nacka kommun, Stockholms län. Kom i god tid till Tollare Folkhögskola den 12 
december för att anmäla att du är närvarande och för att träffa andra medlemmar, 
förbundsstyrelsen samt kansliets personal. Det är alltid trevligt att hinna hälsa på varandra 
innan mötet startar!  
 
2020 är det 30 år sedan Riksförbundet SIMON, svenskar och invandrade mot narkotika 
startades. Det uppmärksammar förbundet genom att bjuda in 5 deltagare, inklusive 
deltagande ombud, per lokalförening till förbundsstämman. 
 
Att delta på förbundsstämman är kostnadsfritt för förbundets medlemmar. Riksförbundet 
bekostar de deltagande ombudens resa, boende samt måltider under förbundsstämman, 
likaså för de övriga inbjudna medlemmarna enligt ovan (max 5 personer per förening, 
inklusive deltagande ombud). För de som kommer resande från andra orter än Stockholms län 
erbjuds boende på Tollare Folkhögskola från fredagen 11/12. För de som bor i Stockholms län, 
inom SL:s trafikområde, ingår inte boende på hotellet. 
 
Observera att Din anmälan är bindande! Ett ombud som får förhinder, ansvarar själv för att 
lämna återbud samt anmäla sin ersättare till förbundskansliet i god tid innan 
förbundsstämman. 
 
För att delta på förbundsstämman som ombud med yttrande- och rösträtt måste ett ombud 
enligt förbundets stadga betalat sin medlemsavgift för 2020 (100 kr för enskild vuxen, 50 kr 
för ungdomsmedlem upp till 25 år) innan sista anmälningsdag, som är den 2 november 2020.  
 
Ett ombud måste också ha anmält sig till förbundsstämman enligt instruktionerna i den här 
kallelsen. Detsamma gäller den somt tackat ja till att nomineras till ett förtroendeuppdrag 
inom SIMON. 
 
Förbundsstämman består av lokalföreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt 
de förtroendevalda revisorerna. Varje lokalföreningsombud och varje 
förbundsstyrelseledamot har en röst. Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej 
rösträtt. Förbundsstyrelsen har ej rösträtt i frågor som gäller förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. 
På förbundsstämman deltar även valberedning och kansliets personal.  
 
 
 



                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
SIMONs lokalföreningar har enligt förbundets stadga, § 3:2, rätt att till förbundsstämman utse 
ombud respektive ersättare, se nedan: 
 

Antal medlemmar i 
lokalförening 

Röstberättigade Ersättare 

1-25 1 1 

26-50 2 2 

51- 3 3 

 
 
Om en ordinarie ledamot får förhinder inträder ersättaren eller om lokalföreningen har rätt 
till flera ersättare, ersättarna i den ordning de har blivit valda. 
 
 
 
VIKTIGA DATUM! 
 
2/11 sista anmälningsdag till förbundsstämman (observera att kvarstående hotellrum avbokas 
efter sista anmälningsdag). Bokning av resa till förbundsstämman ska göras senast en månad 
innan avresedatum för att hålla nere förbundets kostnader för resor.  
2/11 sista dag för inlämnande av nomineringar till valberedningen. 
11/11 kl.24.00, sista dag att lämna in motioner till förbundsstämman. 
23/11 utskick av stämmohandlingar till anmälda ombud och lokalföreningar. 
12-13 december hålls Riksförbundet SIMONs Förbundsstämma på Tollare Folkhögskola i 
Nacka, Stockholms län. 
31/1-2021, sista dag för ombud och övriga deltagare att lämna in reseräkning till 
förbundskansliet (reseräkningar som inkommer efter 31/1-2021 kommer inte att ersättas). 
 
 
NOMINERA TILL FÖRTROENDEUPPDRAG 
Alla medlemmar har rätt att nominera till olika förtroendeuppdrag. Har du tips på någon som 
skulle passa bra för ett förtroendeuppdrag i SIMON, kontakta valberedningen.  Förslag på 
nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 2 november 2020. Behöver du 
mer information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär är du välkommen att kontakta 
valberedningen. Du/Ni skickar in era nomineringar till valberedningens sammankallande, se 
kontaktuppgifter nedan.  
 
 
 
 
 



                                                                    
 

 
 
Valbara förtroendeuppdrag inom SIMON: 
 
1 Förbundsordförande  
6 Styrelseledamöter 
1 Första ersättare (styrelseledamot) 
1 Andra ersättare (styrelseledamot) 
2 Förtroendevalda revisorer 
2 Förtroendevalda revisorssuppleanter 
 
 
1 Extern auktoriserad revisor 
3 Ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande (förslag avseende valberedningen 
lämnas på stämman) 
 
 
Kontaktuppgifter till Valberedningen 
 
Viveca Axelsson, sammankallande valberedningen 
E-post: axelsson.viveca@gmail.com 
 
 
HUR SKRIVER MAN EN MOTION? 
På förbundsstämman har du och din förening möjligheten att påverka förbundets framtid 
genom att lämna in motioner. Att skriva en motion är ett sätt att påverka hur SIMON ska 
arbeta, vilka frågor och aktiviteter förbundet ska driva bland annat Alla som är medlemmar i 
SIMON har möjlighet att skriva och lämna in motioner till förbundsstämman. En motion är ett 
förslag till beslut. En text i en motion kan vara lång eller kort, men tänk på att det är viktigt att 
motionen, ditt förslag, beskriver vad det är du vill ändra på eller utveckla. Du bör också föreslå 
ett förslag till lösning i din motion, då blir det lättare för de andra ombuden att ta ställning till 
din motion. En motion som sänds in i tid måste alltid besvaras, vilket betyder att den kommer 
att tas upp på förbundsstämman av förbundsstyrelsen för att prövas. Att en motion prövas 
betyder att förbundsstämmans ombud genom omröstning kommer att ta ställning till ditt 
förslag. 
 
Motioner ska skickas till förbundskansliet senast 11 november, kl.24.00. Motioner som 
lämnas in efter den 11/11 kommer inte att tas upp på förbundsstämman. 
 
Motioner skickas till förbundskansliet, e-post: linda.lundberg@simon.org.se alt. Riksförbundet 
SIMON, Gjuteribacken 21B, 172 65 Sundbyberg. 
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INFORMATION OCH HANDLINGAR 
All praktisk information så som stämmohandlingar, program och verksamhetsberättelser samt 
ekonomisk berättelse skickas ut till anmälda ombud, lokalföreningar, samt revisorer senast 
23/11 via e-post. Det är därför viktigt att du i din anmälan till förbundsstämman skriver din e-
postadress, så att vi kan skicka handlingarna till dig.   
 
HUR ANMÄLER JAG MIG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN? 
För att kunna nominera till förtroendeuppdrag, lämna in motioner samt få yttrande- och 
rösträtt på förbundsstämman ska din medlemsavgift för 2020 vara inbetald till förbundet/din 
lokala förening. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild vuxen medlem, samt 50 kr för enskild 
ungdomsmedlem upp till 25 år. Du anmäler dig till förbundsstämman efter att du har betalat 
din medlemsavgift genom att skicka in bifogat anmälningsformulär till förbundskansliet. Sista 
anmälningsdag till förbundsstämman är den 2 november 2020. Observera att du endast kan 
anmäla dig genom att skicka in anmälningsformuläret till förbundskansliet. Efter att du anmält 
dig till förbundsstämman får du en bekräftelse via e-post från kansliet. Skulle du mot 
förmodan inte få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen, vänligen kontakta förbundet.  
 
MEDLEMSAVGIFT 
Du betalar din medlemsavgift på något utav nedanstående sätt. Medlemsavgiften är 100 kr 
för enskild vuxen medlem. Medlemsavgiften är 50 kr för enskild ungdomsmedlem upp till 25 
år.  
 
Betala via plusgiro 
Du kan betala medlemsavgiften via plusgiro. Plusgiro: 97879-1. Skriv ditt namn som referens.  
 
Betala via Swish 
Du kan swisha medlemsavgiften direkt till nummer: 1236760623. Skriv ditt namn och 
”medlemsavgift 2020”, som referens.  
 
Har du redan betalat din medlemsavgift för 2020, vänligen bortse från denna information.  

 
BOKA RESA TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 
Förbundsstämmans deltagare ansvarar själva för att boka sin resa till och från 
förbundsstämman. SIMON ersätter deltagarnas resekostnader med billigaste färdmedel. 
Bokning av resa till förbundsstämman ska göras senast en (1) månad innan avresedatum för 
att kunna utnyttja rabatterade priser i god tid, dvs. senast 11 november 2020. 
 
TOLLARE FOLKHÖGSKOLA, NACKA, STOCKHOLM  
Tollare Folkhögskola ligger utanför Stockholm, i Nacka kommun. Adress: Tollare Folkhögskola, 
132 42 Saltsjö-Boo. Kontaktuppgifter: 08-505 686 00 (receptionen), e-post: info@tollare.org. 
Receptionen finner du i Herrgårdsbyggnaden. För mer information om Tollare, se deras 
hemsida.  
 



                                                                    
 

 
 
Tollare Folkhögskola är kontantfritt, men de vanligaste betalkorten alt. Swish går att använda. 
 
 
HITTA TILL TOLLARE FOLKHÖGSKOLA 
 
T-bana/buss 
Från Stockholms central åker du T-bana till Slussen. När du kommer fram till Slussen följer du 
skyltarna till Värmdö bussarna.  
 
Tag buss 414 eller buss 442 (motorvägsbuss) till Tollare folkhögskola. Bussen från Slussen till 
Tollare tar cirka 20 minuter. 
 
Se tidtabell på www.sl.se 
 
Du ska stiga av vid hållplatsen som heter Tollare. När du klivit av bussen går du 10 meter till 
höger för att därefter gå ned vägen till vänster. Vägen övergår i gångväg och har skyltar som 
visar. 
 
Bil 
Kör motorvägen, väg 222 genom Nacka mot Gustavsberg. Direkt efter Björknäs Trafikplats/ 
Skurubron skall du köra till höger. Följ skylten Tollare/Eknäs till höger. Efter cirka 1 600 meter 
på Sockenvägen, finns en skylt som visar nedfarten till Tollare folkhögskola, höger före 
Johannes Petri skolan. 
 
Adress om du kör med GPS är Åhlbergs väg 1 i Saltsjö-Boo 
 
GPS 
Koordinater (RT90) 
X: 6578410 
Y: 1638323 
Koordinater (WGS84) 
Lat:59.30375821297452 
Lon: 18.232970237731933 
 
PARKERING 
Parkering finns på området. P-tillstånd för helgen hämtar du själv i receptionen.  
 
FRUKOST 
Frukost serveras från kl.7.30.  
 
WiFi 
WiFi finns tillgängligt. Användarnamn och lösenord finner du på skyltar i respektive lokal på 
Tollare.  
 
 



                                                                    
 

 
 
 
 
RESERÄKNING 
Det går att begära ersättning för dina resekostnader gällande förbundsstämman, genom att 
lämna in en reseräkning. Reseräkning delas ut vid registreringen då förbundsstämman startar. 
Kom ihåg att du måste bifoga originalkvitton till reseräkningen för att kunna erhålla ersättning 
för din resa. Sista datum för inlämnande av reseräkning till förbundskansliet är den 31/1-
2021. Reseräkning skickas till Riksförbundet SIMON, att: Förbundsstämma 2020, 
Gjuteribacken 21B, 172 65 Sundbyberg.  
 
KONTAKT 
Är det något praktiskt du undrar över, något som är otydligt, hör utav dig! 
Kontakta Linda Lundberg, Förbundssekreterare, e-post: linda.lundberg@simon.org.se. Det går 
också bra att ringa till förbundskansliet: 08-588 990 50 (OBS! Slå alltid riktnumret).  
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MALL, Exempel på motion 
 
 
 
Till: Förbundsstyrelsen, Riksförbundet SIMON 
 
 
 
Motion till förbundsstämman 2020-12-12—13 angående etc. (ditt ämne för motionen skriver 
du här) 
 
 
Här skriver du en kortfattad beskrivning av ditt förslag.  
 
 
 
Jag/vi föreslår 
 
Att (ditt förslag skriver du här, det du yrkar skriver du här) 
 
 
 
Ange din hemort, samt dagens datum 2020-XX-XX 
 
 
 
Förnamn, Efternamn 
Underskrift 
Ange ev. bilagor 
 


