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STADGAR
§1 – Ändamål
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har till uppgift
att följa konsumtionsutvecklingen, bedriva och främja saklig information om
verkningar på individ och samhälle av alkohol- och narkotikabruk liksom om
metoder för att förebygga alkoholskador och icke-medicinskt bruk av narkotika.

§2 – Sammansättning
CAN är en sammanslutning mellan svenska organisationer som förklarat sin
anslutning till i §1 angivet syfte. För att beviljas tillträde krävs att organisationen har en demokratisk struktur, är riksomfattande och bedriver regional
eller lokal verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen.
Medlemsorganisation som inte har betalat årsavgiften två år i rad anses inte
längre vara medlem.
Medlemsorganisation som uppenbart bryter mot CAN:s intressen eller motverkar CAN:s i §1 angivna syften kan uteslutas av styrelsen. Ett sådant beslut
kan skriftligt överklagas till nästkommande ombudsförsamling, vid vilken organisationen har rätt att yttra sig i frågan.

§3 – Ombudsförsamlingen
1. CAN:s ombudsförsamling är organisationens högsta beslutande organ.
2. Till ombudsförsamlingen äger varje ansluten organisation, oberoende av
medlemsantal, rätt att delta med fem ombud vid årsmötet. Varje organisation äger en röst. Samtliga ombud äger yttranderätt.
3. CAN:s ombudsförsamling sammanträder minst en gång årligen under
första hälften av året på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid ombudsförsamlingens sammanträden har styrelsens ledamöter yttrande- och
förslagsrätt.
Vid ombudsförsamlingens årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)

styrelsens berättelse
revisorernas berättelse
beslut om ansvarsfrihet
arvoden till styrelseledamöter och revisorer
årsavgifter
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

inkomst- och utgiftsstat
beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
val av två revisorer och två suppleanter
val av valberedning
förslag från styrelsen, motioner eller andra av medlemsorganisation
eller ombud väckta förslag.

Kallelse till ombudsmöte skall minst 30 dagar före mötet tillställas samtliga ombud.
Års- och revisionsberättelser, förslag från styrelsen samt motioner eller
andra väckta förslag jämte styrelsens yttrande däröver skall minst 10 dagar före mötet tillställas ombuden.
4. Extra ombudsmöte kan sammankallas av styrelsen. Styrelsen är skyldig
kalla till extra ombudsmöte, om minst en tredjedel av ombuden framställer skriftlig begäran därom.
5. Medlemsorganisation eller ombud som önskar få ärende upptaget till behandling vid ombudsmöte ska framlägga förslag härom till styrelsen
minst 60 dagar före mötet.

§4 – Styrelse och ledning
1. Ledningen av CAN:s verksamhet handhas av förbundets styrelse.
2. Styrelsen består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser en ledamot,
tillika ordförande, samt ersättare för denne. Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd (FORTE) utser två ledamöter jämte ersättare för
dessa. Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utser
vardera en ledamot samt ersättare. Ombudsförsamlingen utser övriga ledamöter samt lika antal ersättare, vilka på ett allsidigt sätt bör representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. De
av ombudsförsamlingen utsedda ersättarna inträder i den ordning de är
valda. Utöver nämnda ledamöter äger CAN:s personal inom sig utse en
ledamot samt ersättare.
3. Styrelsen utser vice ordförande.
4. Närmare bestämmelser om personalledamotens deltagande i överläggningar och beslut regleras i avtal mellan styrelsen och personalens fackliga organisationer.
5. Vid lika röstetal inom styrelsen skall den mening gälla, som ordföranden
biträder. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än halva antalet ledamöter är
närvarande.
6. CAN:s direktör har att under styrelsen leda förbundets verksamhet och
vara chef för förbundets kansli.
Om för särskilt tillfälle inte annat beslutas, skall direktören närvara vid
styrelsens sammanträden och har därvid yttrande-, förslags- och reservationsrätt.
7. Styrelsen skall handha förbundets verksamhet och ekonomiska angelägenheter samt avgiva berättelse över föregående verksamhetsår.
Denna berättelse, jämte revisionsberättelse, skall översändas till vederbörande myndigheter, till ledamöter av CAN:s ombudsförsamling samt till
de anslutna organisationerna.

8. Styrelsen tillsätter inom sig ett arbetsutskott samt, om så anses erforderligt, delegationer för handläggning av speciella ärenden. Arbetsutskottet
skall handlägga ärenden av brådskande art mellan styrelsens sammanträden samt i vissa fall bereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen. Utskottet skall bestå av minst fem ledamöter och är beslutsmässigt om
minst tre ledamöter är närvarande och ense. Ersättare för ledamöter av
utskottet utses till det antal styrelsen beslutar.
9. För att ta initiativ till åtgärder inom CAN:s verksamhetsområde och att
till styrelsens behandling bereda ärenden må styrelsen tillsätta arbetsgrupper. I dessa bör i första hand ingå representanter för organisationer
och institutioner som har nära anknytning till de verksamhetsområden
som vederbörande arbetsgrupp har att bevaka.
10. Styrelsen äger delegera avgörandet av vissa ärenden.

§5 – Ekonomi
1. Till CAN ansluten organisation betalar en årlig avgift, som bestämmes av
årsmötet.
I fråga om organisation som har juridiska personer som medlemmar,
fastställer styrelsen årsavgift.
2. Förutom genom medlemsavgifter bestrides CAN:s kostnader av allmänna
medel och intäkter genom förbundets verksamhet.
3. Verksamhets- och räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§6 – Revision
1. Enligt regeringens uppdrag utser Länsstyrelsen i Stockholms län en revisor, jämte ersättare, för granskning av CAN:s ekonomiska förvaltning.
2. Ombudsförsamlingen utser vid årsmötet två revisorer med ersättare. Av
dessa skall en revisor och dennes ersättare vara auktoriserade revisorer.
De av ombudsförsamlingen valda revisorerna och deras ersättare kan väljas även utanför ombudsförsamlingen.

§7 – Stadgeändring
Ändringar i eller tillägg till dessa stadgar beslutas vid ombudsförsamlingens
ordinarie möte, om minst två tredjedelar av församlingens närvarande ledamöter enas därom.
Ändrings- eller tilläggsförslag skall senast 60 dagar före ombudsmötet vara
styrelsen tillhanda.
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