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Stadgar för Riksförbundet SIMON, Svenskar 
och invandrade mot narkotika 
 
Antagna vid förbundsstämman 2012-04-21--22 i Västerås. Reviderad av förbundsstämman 2018-05-
04—06 i Skellefteå, 2020-12-12- i Stockholm 
 
 
 
 
 

§ 1. Namn och syfte 
1.1 Förbundets namn är Riksförbundet Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (förkortat 
SIMON).  
 
SIMON är en rikstäckande organisation som består av Riksförbundet SIMON samt anslutna 
lokalföreningar.  
 
1.2 Förbundets syfte är att verka för ett narkotikafritt Sverige. 
 
Genom att: 

• verka för en restriktiv narkotikapolitik och bedriva ett intressepolitiskt 
påverkansarbete 

• samla, utveckla och förmedla kunskap om bruk och missbruk av droger bland 
invandrade 

• främja språk och kulturkompetens samt tillgänglighet utifrån individens behov och  
förutsättningar inom beroendevården 

• stärka demokratin i samhället genom att motverka främlingsfientlighet, rasism, 
könsförtryck, fördomar, våld, diskriminering och segregering i samhället 

• samla och organisera alla dem som vill engagera sig för ett narkotikafritt Sverige 
 
 

1.3 Förbundet är neutralt i religiösa frågor och partipolitiskt obundet, samt vilar på en 
demokratisk värdegrund. Förbundet ska vara ett kompetenscentrum för de anslutna 
föreningarna och medlemmarna. Förbundet ska biträda medlemmarna och föreningarna vid 
konflikter.  
 
1.4 Förbundets officiella språk är svenska. 
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§ 2 Medlemskap och förtroendeuppdrag 
2:1 Medlemskap kan erhållas av den som förklarat sig villig att arbeta för förbundets syfte 
enligt 1:2. 
 
Medlemskap inträder då medlemskapet godkänts och fastställd medlemsavgift har betalats 
till lokalföreningen.  
 
Vid centralt medlemskap inträder medlemskap då medlemskapet godkänts och fastställd 
medlemsavgift har betalats in till förbundet. 
 
Lokalföreningens styrelse kan vägra medlemskap om det finns uppenbara skäl att anta att 
sökanden kommer att bryta mot förbundets stadgar, ej delar förbundets värdegrund, samt 
skada eller störa förbundets verksamhet.  
 
Inom förbundet och dess lokalföreningar finns följande former av medlemskap:  
 
1. Enskilt medlemskap. Enskild medlem ska tillhöra en lokalförening. Enskild medlem har en 
röst i en lokalförening. 
 
2. Familjemedlemskap, vuxna och barn i samma hushåll. Familjemedlem ska tillhöra en 
lokalförening. Familjemedlem har en röst per familj i en lokalförening. 
 
3. Ungdomsmedlemskap, enskild person som ej fyllt 25 år. Då ungdomsmedlem uppnår den 
högsta åldern för ungdomsmedlemskap omvandlas ungdomsmedlemskapet till enskilt 
medlemskap. Ungdomsmedlem ska tillhöra en lokalförening. Myndig ungdomsmedlem har 
en röst i en lokalförening. 
 
4. Organisationsmedlemskap, föreningar som förklarat sig villiga att främja eller arbeta för 
förbundets syfte enligt §1:2. Organisationsmedlem ska tillhöra en lokalförening. 
Organisationsmedlem har en röst i en lokalförening.  
 
5. Centralt medlemskap, (kan ingås av enskild person, vuxna och barn i samma hushåll eller 
ungdom som ej fyllt 25 år), beviljas när lokalförening saknas inom ett verksamhetsområde. 
Ett centralt medlemskap ska ses som tillfälligt. En centralt ansluten medlem har samma 
rättigheter som övriga medlemmar inom förbundet. Centralt medlemskap handläggs av 
förbundskansliet.   
 
6. Stödmedlemskap, enskilda eller organisationer som förklarat sig villiga att främja eller 
arbeta för förbundets syfte enligt § 1:2. Stödmedlem har ej rösträtt inom förbundet.  
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7. Hedersmedlemskap, får beviljas av förbundsstyrelsen för enskilda personer som genom 
sin verksamhet inom eller utom förbundet under lång tid kraftfullt verkat för förbundets 
syften. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Hedersmedlem har ej rösträtt inom 
förbundet. 
 
För medlemskap 1–4 gäller att alla har en röst i en lokalförening.  
 
2:2 Medlem som önskar lämna sitt medlemskap gör det skriftligt till lokalföreningen. 
Medlem som önskar lämna sitt centrala medlemskap gör det skriftligt till förbundskansliet.  
 
Den som har ett förtroendeuppdrag i organisationen anses ha lämnat sitt uppdrag om 
medlemskapet upphör. 
 
2:3 Förbundsstämman fastställer medlemsavgifter. 
 
Medlemsavgift utgår per kalenderår. Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat 
förnyad medlemsavgift inom tre månader från sista betalningsdag.  
 
En medlem som under pågående medlemskap flyttar till en annan lokalförenings 
verksamhetsområde ska meddela förbundskansliet och sin lokalförening att han eller hon vill 
byta föreningstillhörighet. I ett sådant fall ska någon ny avgift inte betalas förrän vid nästa 
förnyelse.  
 
En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till återbetalning av inbetald 
medlemsavgift. 
 
2:4 Förbundsstyrelsen får utesluta medlem som bryter mot förbundets stadgar eller skadar 
eller stör förbundets verksamhet. Medlem har rätt att yttra sig och beslutet kan överklagas. 
 
Vid uteslutning skiljs medlem från samtliga uppdrag inom förbundet.  
 
2:5 Inom förbundet får till förtroendeuppdrag utom extern revisor endast väljas den som är 
enskild medlem eller myndig ungdomsmedlem.  
 
2:6 Sammansättningen hos förtroendevalda organ på alla nivåer inom förbundet skall spegla 
en etnisk, geografisk, åldersmässig och könsmässig mångfald. 
 
§ 3. Förbundsstämma 
3:1 Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstämman består av 
lokalföreningarnas ombud, förbundsstyrelseledamöterna samt revisorerna. Varje 
lokalföreningsombud och varje förbundsstyrelseledamot har en röst. Revisor har närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt. Förbundsstyrelsen äger ej rösträtt i frågor som 
gäller dess egen ansvarsfrihet.  
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Vid beslut som ej avser ändring av stadgarna eller nedläggning av förbundet gäller enkel 
majoritet. Sluten omröstning skall genomföras om någon så begär. Vid lika röstetal avgörs 
både val och beslut genom lottning. Vid beslut som avser ändring av stadgarna eller 
nedläggning av förbundet gäller bestämmelserna i § 10.  
 
3:2 Lokalförening har rätt att till förbundsstämman utse följande antal röstberättigade 
ombud resp. ersättare: 
 

Antal betalande 
medlemmar 

Röstberättigade Ersättare 

1–25 1 1 

26–50 2 2 

51 - 3 3 

 
 
Vid förhinder för ordinarie ombud inträder ersättaren eller, om lokalföreningen har rätt till 
flera ersättare, ersättarna i den ordning de blivit valda 
 
3.3 Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före utgången av maj månad. 
 
3.4 Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel av 
lokalföreningarna begär det. Begäran riktas till förbundsstyrelsen och anger den fråga som 
föranlett framställningen. Extra förbundsstämma hålls inom två månader från det att 
begäran har inkommit och får endast behandla den eller de frågor som föranlett inkallandet. 
Vid extra förbundsstämma gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ordinarie 
förbundsstämma. 
 
3:5 Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall utsändas skriftligen eller via e-post till 
lokalföreningarna och revisorerna senast sex veckor före förbundsstämman. 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag 
och andra handlingar skall utsändas till lokalföreningarna och revisorerna senast två veckor 
före förbundsstämman.  
 
Kallelse till extra förbundsstämma skall utsändas skriftligen till lokalföreningarna, 
organisationsmedlemmarna och revisorerna senast fyra veckor före extra stämman samt 
innehålla uppgift om skälet för inkallandet. 
 
3:6 Förslag som lokalförening eller organisationsmedlem önskar ha behandlat av 
förbundsstämman skall vara förbundsstyrelsen till handa skriftligen senast sex veckor före 
förbundsstämman. Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag. 
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3:8 Ordinarie förbundsstämma utser för en tid av två år en valberedning om fyra personer, 
varav en sammankallande. Valberedningen skall förbereda samtliga val vid kommande 
förbundsstämma. Valberedningens förslag skall utsändas med stämmohandlingarna.  
 
Anställd inom förbundet eller lokalförening inom SIMON är ej valbar till valberedning eller 
andra förtroendeuppdrag på förbundsnivå. 
 
§ 4. Förbundsstyrelse 
4:1 Mellan ordinarie förbundsstämmor leds förbundets verksamhet av en förbundsstyrelse, 
som har att förvalta förbundets tillgångar samt handha dess räkenskaper och arkiv.  
 
Förbundsstyrelsen skall vårda förbundets angelägenheter, utveckla dess verksamhet samt 
främja lokalföreningarnas arbete. 
 
 
 
 
 

3:7. Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Förbundsstämmans öppnande 
2. Val av en ordförande, en sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för 

förbundsstämman 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Fastställande av dagordning 
5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 
6. Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten 
7. Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen 
8. Behandling av revisorernas berättelse 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 
12. Behandling av övriga förslag från förbunds- 

styrelsen 
13. Behandling av motioner från lokalförening och 

            organisationsmedlem 
14. Fråga om arvoden för förtroendeuppdrag  

              samt rese- och traktamentesersättning 
15. Val av förbundsordförande på två år 
16. Val av sex ledamöter, jämte första och andra ersättare på två år 
17. Val av två förtroendevalda revisorer, två revisorsersättare samt en extern revisor på två år 
18. Val av valberedning (4 valberedare), varav en sammankallande 
19. Övriga frågor 
20. Förbundsstämmans avslutande 
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4.2 Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman och består av en förbundsordförande, 
utsedd genom särskilt val, samt sex ledamöter jämte första och andra ersättare. Valperioden 
är två år. Förbundsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom sig 
firmatecknare. Uppdrag som funktionär inom styrelsen eller som firmatecknare får endast 
avse tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. 
 
Antalet mandatperioder för uppdraget som förbundsordförande är begränsat till tre (3) på 
varandra följande perioder, dvs. max 6 år.  
 
4:3 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Förbundsstyrelsen är 
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Förekommer lika röstetal tillämpas vid val lotten och vid övriga beslut 
tjänstgörande mötesordförandens utslagsröst. 
 
Styrelseledamot eller föredragande tjänsteman har rätt att anteckna avvikande mening till 
protokollet. 
 
Förbundsstyrelsen kan utse arbetsutskott och andra utskott för beredning av olika frågor.  
 
Förbundsstyrelsen får till sina sammanträden adjungera medlem eller annan person för ett 
visst sammanträde eller för en viss period. 
 
4:4 Förbundsstyrelsen avger varje år berättelse över verksamheten samt berättelse över den 
ekonomiska förvaltningen. 
 
4:5 Förbundsordföranden eller annan styrelseledamot får uppbära arvode eller annan 
ersättning för sitt uppdrag inom förbundet. Förbundsstämman beslutar om arvode eller 
annan ersättning för sådant uppdrag.  
 
§ 5. Revisorer 
5:1 Ordinarie förbundsstämma väljer för en tid av två år två förtroendevalda revisorer. 
Förtroendevalda revisorer bör vara erfarna i granskningsarbete, samt vara insatta i och följa 
förbundets och styrelsens verksamhet.  
 
Förbundsstämman väljer även en extern revisor. Extern revisor ska vara auktoriserad eller 
godkänd. Revisorerna skall avge berättelse över sin granskning. 
 
5:2 Revisorerna har rätt att delta i förbundsstyrelsens sammanträden och att kalla till extra 
förbundsstämma. 
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§ 6. Lokalförening 
6:1 För att antas som medlem i riksförbundet skall en lokalförening anta förbundets 
normalstadgar samt beviljas inträde av förbundsstyrelsen.  
 
6:2 För en lokalförening gäller förbundets normalstadgar. Normalstadgarna fastställs av 
förbundsstämman. Ändringar i en lokalförenings stadgar ska godkännas av 
förbundsstyrelsen. 
 
6:3 Lokalföreningen ska senast före utgången av januari månad varje år rapportera antal 
medlemmar per den 31 december föregående kalenderår, samt  
till riksförbundet inkomma med aktuella registeruppgifter.  
 
Lokalförening ska ha årsmöte före utgången av mars månad varje år. 
 
Lokalföreningen ska senast före utgången av maj månad varje år rapportera antal 
medlemmar till riksförbundet, samt skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 
ekonomisk berättelse (förvaltningsberättelse inkl. balans- och resultaträkning), samt 
revisionsberättelse.   
 
6:4 Förbundsstyrelsen äger rätt att granska lokalförenings handlingar och räkenskaper. 
 
Riksförbundet har också rätt att i särskilda fall tillfälligt överta rätten att teckna en förenings 
firma. I anslutning till sådant beslut ska förbundsstyrelsen snarast kalla till ett extra årsmöte i 
lokalföreningen. 
 
6.5 Varje lokalförening ska utse en posthanterare som ansvarar för att ta emot och sprida 
information från riksförbundet till lokalföreningens styrelse och dess medlemmar. 
Försändelser till lokalföreningen ska anses ha inkommit till lokalföreningen då de nått 
posthanteraren. 
 
6:6 Förbundsstyrelsen får utesluta lokalförening som bryter mot förbundets stadgar eller 
skadar eller stör förbundets verksamhet. Före sådant beslut skall lokalföreningen beredas 
tillfälle att yttra sig.  
 
6:7 Lokalförening som utträtt eller uteslutits ur förbundet har ej rätt att använda namnet 
”Svenskar och Invandrade Mot Narkotika”, förkortningen ”SIMON”, förbundets symboler 
eller material. 
 
6:8 Vid upplösning av lokalförening skall dess tillgångar efter reglering av skulder tillfalla 
riksförbundet. 
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§ 7. Verksamhet 
7:1 Förbundsstämman beslutar om verksamhetsplan och budget för förbundets verksamhet. 
 
7:2 Förbundsstämman beslutar om medlemskap i andra organisationer eller varaktigt 
samarbete med andra parter. Förbundsstyrelsen beslutar även i sådana frågor.  
 
7:3 Förbundets verksamhetsår är kalenderår. 
 
§ 8. Säte och kansli  
8:1 Förbundsstyrelsen fastställer förbundets säte, som ska vara inom Stockholms län. 
 
8:2 Förbundsstyrelsen beslutar i ärenden som rör förbundets kansli, personal och hithörande 
frågor.  
 
§ 9. Sekretess och jäv 
9:1 Förbundet skall i fråga om skydd av uppgifter som rör enskild medlems eller anställds 
personliga förhållanden följa samma regler för sekretess som finns i Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL 2009:400) samt andra lagar eller tillämpliga professionella etiska regler.  
 
Sedvanliga regler för jäv gäller. Dessa innefattar att en ledamot inte får delta i 
handläggningen av en fråga som rör bland annat avtal, bidrag, ersättning eller annat 
ekonomiskt förhållande mellan förbundet och ledamoten själv, eller någon annan fysisk eller 
juridisk person som ledamoten är närstående till eller har intressegemenskap med. Det är 
varje ledamots ansvar att uppmärksamma eventuella jävssituationer. Vid tveksamhet 
beslutar respektive beslutsorgan i frågan om jäv. En ledamot som är jävig ska lämna 
möteslokalen när den fråga han/hon är jävig i behandlas. 
 
§ 10. Stadgeändringar m.m. 
10:1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas antingen med minst två tredjedels majoritet 
av antalet avgivna röster vid ordinarie förbundsstämma eller genom likalydande beslut med 
enkel majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor, 
varav en ordinarie förbundsstämma. Sker beslut vid två förbundsstämmor skall minst en 
månad förflyta mellan dem. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas med kallelsen.  
 
10:2 Beslut om upplösning av förbundet fattas genom likalydande beslut med minst tre 
fjärdedels majoritet av antalet avgivna röster vid varje av två på varandra följande 
förbundsstämmor, varav en ordinarie förbundsstämma. Mellan förbundsstämmorna skall 
förflyta minst en månad.  
 
Vid beslut om upplösning skall förbundets tillgångar fördelas på sätt som beslutas av den 
sista förbundsstämman. Förslag om upplösning av förbundet skall utsändas med kallelsen.  
 
 


