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§ 1 Grundsats
NBV, som vilar på helnykter och demokratisk grund, samt är partipolitiskt och
religiöst obunden, vill genom ett fritt och frivilligt folkbildnings- och kulturarbete
inom och utom nykterhetsrörelsen erbjuda alla, möjlighet till ökad kunskap, samt göra
kulturvärden tillgängliga för alla.

§ 2 Uppgift
Uppgiften är att tillsammans med sina medlemmar ge alla tillgång till bildning och
kultur genom:
•

att bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete, på helnykter grund, riktat till
alla

•

att främja studier kring samhälls- och livsåskådningsämnen, särskilt frågor kring
alkohol och andra droger, ett hållbart samhälle, befolkningens hälsa, livsfrågor,
demokrati, trafiksäkerhet samt integrations- och internationella frågor

•

att för deltagarna i förbundets verksamhet medvetandegöra
medlemsorganisationernas mål och uppgifter, samt

•

att stimulera och utveckla nykterhetsrörelsens medlemmar för insatser i rörelsens
och samhällets tjänst.

ÖVERGRIPANDE ORGANISATION

§ 3 Medlemskap
Medlemskap kan beviljas riksorganisation som av sina medlemmar kräver helnykterhet
och arbetar efter jämställda och demokratiska former.
Ansökan om medlemskap, åtföljd av stadgar och uppgifter om medlemsantal samt
senaste verksamhetsberättelse ställs till förbundsstyrelsen, som efter beredning med
eget förslag överlämnar ärendet till huvudmannamöte för beslut.
Medlemsorganisation, som ej uppfyller förutsättningarna för medlemskap, eller
på annat sätt bryter mot förbundets stadgar, skadar eller motarbetar förbundets
intressen, kan efter beredning, uteslutas genom beslut på huvudmannamöte.
Medlemsorganisation kan begära utträde vilket bekräftas av förbundsstyrelsen och
anmäls vid nästkommande huvudmannamöte.

§ 4 Organisation
Huvudmannamötet är förbundets högsta beslutande organ. Mellan
huvudmannamötena utövas denna funktion av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen
är förbundets verkställande organ.

§ 5 Avgifter
Medlemsorganisation erlägger en av huvudmannamötet fastställd årlig avgift.

§ 6 Huvudmannamötet
Huvudmannamötet beslutar om mål och inriktning av verksamheten. Ordinarie
huvudmannamöte hålls var sextonde månad. Medlemsorganisation och NBV-region
har motionsrätt. Kallelse utsänds till medlemsorganisation senast fyra månader före
huvudmannamötet, där sista motionsdag framgår. Sista motionsdag kan tidigast
infalla fyra veckor efter kallelse. Av kallelsen framgår även sista dag för anmälan av
ombud. Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast fyra veckor före
huvudmannamötet. Protokollet från huvudmannamötet ska vara tillgängligt för
regioner och huvudmän senast en månad efter mötet.
Vid huvudmannamöte behandlas:
1. Val av mötesordförande, rösträknare
och protokollsjusterare samt
anmälan av förbundsstyrelsen utsedd
protokollssekreterare
2. Fastställande av föredragningslista
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om huvudmannamötets behöriga
utlysande
5. Fastställande av huvudmannamötets
beslutsmässighet
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,
ekonomiska berättelser *

11. Förbundsstyrelsens förslag
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av arvoden och ersättningar
för förbundets och regionernas styrelse,
förtroendevalda revisorer och valberedning
*
14. Fastställande av årlig avgift till förbundet *
15. Mål, inriktning och budget för kommande
verksamhetsperiod *
16. Val av förbundsordförande *
17. Val av förbundsstyrelsens övriga ledamöter *

7. Anmälan av förbundsstyrelsens ingångna
och avslutade avtal med samverkande
organisationer

18. Val av två revisorer *

8. Revisorernas berättelser *

20. Val av valberedning bestående av ordförande
och två ledamöter *

9. Fastställande av balansräkningar *
10. Beslut om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsens ledamöter *

19. Fastställande av valberedningsinstruktion *

21. Eventuella fyllnadsval
* Dessa punkter behandlas vid vartannat
huvudmannamöte.

§ 7 Extra huvudmannamöte
Extra huvudmannamöte inkallas på begäran av förbundsstyrelsen, revisorerna
eller en tredjedel av antalet medlemsorganisationer. Kallelse, föredragningslista
jämte handlingar till extra huvudmannamöte utsänds senast fyra veckor före extra
huvudmannamöte. Vid extra huvudmannamöte behandlas endast ärende, som föranlett
dess inkallande.

§ 8 Representation vid huvudmannamöte
Ombud kan endast företräda en medlemsorganisation. Ombud till huvudmannamöte
utses enligt följande: Varje medlemsorganisation utser ett ombud. Ombud tilldelas
röstetal dels grundat på sin organisations senaste till NBV rapporterade medlemsantal
vid kallelsens utskickande, dels rapporterad folkbildningsverksamhet under
föregående verksamhetsår vid kallelsens utskickande. Förbundsstyrelsen föreslår
huvudmannamötet det röstetal som ska gälla vid mötet. För att vara ombud krävs
helnykterhet och medlemskap i någon av förbundets medlemsorganisationer. Röstetal
anges i samband med att handlingarna skickas ut till huvudmannamötet. Röstetalet
fördelas enligt följande:

MEDLEMSTAL

GER FÖLJANDE RÖSTER

– 2 000

1

2 001 – 5 000

2

5 001 – 10 000

3

10 001 – 25 000

4

25 001 – 40 000

5

40 001 – 55 000

6

55 001 –

7

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
(STUDIETIMMAR)

GER YTTERLIGARE RÖSTER

2 001 – 5 000

1

5 001 – 10 000

2

10 001 – 25 000

3

25 001 – 40 000

4

40 001 – 55 000

5

55 001 –

6

Exempel: En organisation med 12 000 medlemmar och 4 500 studietimmar, tilldelas 4
röster för medlemsantalet och ytterligare 1 röst för folkbildningsverksamheten dvs. har
medlemsorganisationens ombud totalt röstetal av 5.
Studietimmar är den sammanlagda volymen av folkbildningsverksamhet som NBV gör
i samverkan med medlemsorganisationen. Verksamhetsformen studiecirkel räknas 1,0
per studietimme, annan folkbildnings studietimmar omvandlas till 0,5 studietimmar
och ett kulturarrangemang räknas som 9,0 studietimmar.
Huvudmannamöte är beslutsmässigt då minst hälften av anmälda ombud är närvarande
vid fastställande av röstlängd och då mötet är behörigen utlyst. Vid ordinarie och extra
huvudmannamöte har varje ombud yttrande-, förslags- och rösträtt.
Förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens föredragnade och förbundets
revisorer har yttrande- och förslagsrätt. Förbundsrektor har yttranderätt. Närvarorätt
tillkommer medlem i någon av NBVs medlemsorganisationer. Mötesordförande kan
bevilja annan närvarande yttranderätt. Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 9 Valberedning
Förbundets valberedning består av en ordförande och två ledamöter. Deras uppgift är
att lägga förslag till val av mötespresidium, förbundsordförande, förbundsstyrelsens
ledamöter, revisorer, ny valberedning samt förslag om arvoden och ersättningar för
förtroendevalda på förbundsnivå. Valberedningen ska delge medlemsorganisationerna
sitt förslag senast fyra veckor innan huvudmannamötet.
Den gemensamma valberedningen består av förbundets valberedning samt
regionernas valberedningsordförande. Förbundets valberedning utgör presidium
för den gemensamma valberedningen vars uppgift är att samordna förslagen
till val av förtroendevalda på regionnivå utifrån huvudmannamötets fastställda
valberedningsinstruktion. Den gemensamma valberedningen ska lägga förslag
till huvudmannamötet gällande arvoden och ersättningar för förtroendevalda på
regionnivå.
Till valberedare är den valbar, som är helnykter och medlem i någon av förbundets
medlemsorganisationer. Anställd inom NBV får ej ingå som ledamot i valberedningen.
Valberedare som inte längre är medlem i någon av medlemsorganisationerna, helnykter
eller som anställs av NBV kan inte kvarstå som valberedare.

FÖRBUNDETS LEDNING
§ 10 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst sex och maximalt
åtta ledamöter. Inom förbundsstyrelsen ska ej andra poster än förbundsordförande
och ledamöter finnas. Styrelsen ska ej heller ha någon ersättare, suppleant eller
arbetsutskott.
Till förbundsstyrelseledamot är den valbar, som är helnykter och medlem i någon
av förbundets medlemsorganisationer. Anställd inom NBV får ej ingå som ledamot i
förbundsstyrelsen.
Förtroendevald som inte längre är medlem i någon av medlemsorganisationerna,
helnykter eller som anställs av NBV kan inte kvarstå som ledamot. Förbundsstyrelsen
fastställer styrelsens arbetsordning.
Förbundsstyrelsen handhar förbundets angelägenheter i enlighet med stadgar och
huvudmannamötets beslut.
Förbundsstyrelsen kan genom upprättad skriftlig delegationsordning överlåta
beslut på däri angivna organ eller personer. Minst hälften av ledamöterna ska vara
närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Förbundets firma tecknas av
styrelsen i dess helhet, samt på det sätt förbundsstyrelsen beslutar.
Förbundsstyrelsen behandlar årligen, av regionstyrelsen fastställd
verksamhetsberättelse och årsredovisning. Förbundsstyrelsen fastställer respektive
regions balansräkning och beslutar i frågan om ansvarsfrihet för respektive
regionstyrelse.
Av förbundsstyrelsen ingångna eller avslutade avtal med samverkande organisation
av riksomfattande karaktär ska anmälas vid nästkommande huvudmannamöte.
Förbundsstyrelsen har att tolka gällande stadgar.

§ 11 Personal
Förbundsrektor är förbundets verkställande tjänsteperson. All personal skall vara
helnyktra och medlemmar i någon av förbundets medlemsorganisationer. Vid
synnerliga skäl kan undantag medges av förbundsrektor.

§ 12 Räkenskapsår och revision
Förbundets juridiska organisationsform är ideell förening. Räkenskapsår omfattar
tiden 1 januari till 31 december. Förbundsstyrelsens förvaltning skall granskas av
auktoriserad revisor och av de av huvudmannamötet utsedda revisorerna. Förbundets
förtroendevalda revisorer utser auktoriserad revisor för förbund och region inom NBV.
Förbundets revisorer ska samordna förbundets och regionernas revision.
Till förtroendevald revisor är den valbar som är helnykter och medlem i någon av
förbundets medlemsorganisationer. Anställd inom NBV är ej valbar. Förtroendevald
revisor som inte längre är medlem i någon av medlemsorganisationerna, helnykter eller
som anställs av NBV kan inte kvarstå som revisor.

NBV-REGION
§ 13 Regionverksamhet
Regionen skall planera, samordna, utveckla och leda förbundets lokala verksamhet i
enlighet med den inriktning och de mål som huvudmannamötet fastställt. Regionen
skall stimulera medlemsorganisationernas lokala och regionala organ till insatser
inom folkbildningen. Regionen skall, i nära samarbete med medlemsorganisationer
och andra samarbetsparter, utveckla verksamheten. Regionen skall bedriva
externt folkbildningsarbete. Regionens verksamhet skall organiseras och bedrivas
enligt förbundsstyrelsens utfärdade anvisningar och riktlinjer, samt följa av
förbundsstyrelsen ingångna avtal.

§ 14 Regionens geografiska område
Inrättande, sammanläggning, upplösning eller annan förändring av regionens
omfattning eller organisation beslutas av NBVs förbundsstyrelse. Detta genomförs
efter samråd med NBVs medlemsorganisationer. Särskild hänsyn tas till
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Tillgångar och skulder regleras
på sätt som NBVs förbundsstyrelse beslutar.

§ 15 Räkenskaper, revision, verksamhetsperiod
Regionens juridiska organisationsform är ideell förening. Regionen är juridiskt ansvarig
för sin verksamhet samt har resultatansvar. Regionens räkenskaps- och verksamhetsår
omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Regionstyrelsen utarbetar och fastställer regionens verksamhetsberättelse och
årsredovisning. Dessa ska senast 1 maj, tillsammans med revisionsberättelse,
föreläggas förbundsstyrelsen för fastställande av balansräkning och beslut i fråga om
ansvarsfrihet. Om förbundsstyrelsen ej beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet åläggs
förbundsstyrelsen att omedelbart kalla till extra medlemsmöte.
Regionens förvaltning skall granskas av auktoriserad revisor och av förtroendevalda
revisorer. Revisorerna väljs på medlemsmötet för kommande räkenskaps- och
verksamhetsår. Nyvald revisor tillträder 1 januari påföljande kalenderår. Revisorernas
uppdrag avslutas med avlämnande av revisionsberättelse för det räkenskaps- och
verksamhetsår revisorn valts. Regionens revisorer ska samordna revisionen med
förbundets revisorer. Till förtroendevald revisor är den valbar som är helnykter
och medlem i någon av förbundets medlemsorganisationer. Anställd inom
NBV är ej valbar. Förtroendevald revisor som inte längre är medlem i någon av
medlemsorganisationerna, helnykter eller som anställs av NBV kan inte kvarstå som
revisor.

§ 16 Medlemsmöte
Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning inom ramen för förbundets
stadgar, huvudmannamöte och förbundsstyrelsens beslut, samt utvärderar
resultatet. Medlemsmöte hålls före årsskiftet, dock tidigast 1 november. Kallelse till
medlemsmötet utfärdas av NBVs regionstyrelse. Kallelsen sker på NBVs hemsida samt
via kallelse till medlemsorganisationerna på förbundsnivå senast den 1 juni. Anmälan
av ombud ska vara NBV tillhanda senast tre veckor före medlemsmötet genom insänd
ombudsfullmakt till regionstyrelsen. Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationers
lokala och regionala organ inom regionens verksamhetsområde. Motion skall vara
regionsstyrelse tillhanda senast sex veckor före medlemsmötet. Föredragningslista
jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmöte till anmälda
ombud. Protokoll från medlemsmötet ska vara tillgängligt för ombud och
förbundsstyrelsen senast en månad efter medlemsmötet.

Vid medlemsmöte behandlas:
1. Val av mötesordförande, rösträknare
och protokollsjusterare samt anmälan av
regionstyrelsen utsedd mötessekreterare
2. Fastställande av röstlängd
3. Medlemsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av medlemsmötets
beslutsmässighet
5. Anmälan av regionstyrelsens
verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse, revisionsberättelse och av
förbundsstyrelsen beviljad ansvarsfrihet
6. Anmälan av styrelsens ingångna och
avslutade avtal med samverkande lokala
organisationer

9. Mål och inriktning för kommande
verksamhetsår
10. Anmälan av huvudmannamötets beslut om
arvoden och ersättningar för regionens
förtroendevalda
11. Fastställande av budget för kommande
verksamhetsår
12. Val av regionordförande för kommande
verksamhetsår
13. Val av ledamöter för kommande
verksamhetsår
14. Val av två revisorer för kommande
verksamhetsår

7. Regionstyrelsens förslag

15. Anmälan av huvudmannamötets fastställda
valberedningsinstruktion

8. Inkomna motioner

16. Val av valberednings ordförande och två
ledamöter för kommande verksamhetsår

§ 17 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte inkallas då regionstyrelsen, revisorerna eller förbundsstyrelsen så
begär. Extra medlemsmöte skall inkallas också om det begärs av en tredjedel av de vid
det senaste ordinarie medlemsmötets närvarande ombud. Kallelse, föredragningslista
jämte övriga handlingar till extra medlemsmöte utsänds senast två veckor före extra
medlemsmöte. Vid extra medlemsmöte utgörs ombudsförsamlingen av de ombud som
var utsedda vid senaste ordinarie medlemsmöte. Vid extra medlemsmöte behandlas
endast ärende, som föranlett dess inkallande.

§ 18 Representation på medlemsmöte
Medlemsmötet är beslutsmässigt då minst hälften av anmälda ombud är närvarande
vid fastställande av röstlängd och då mötet är behörigen utlyst. Röstberättigat ombud
till regionens medlemsmöte utgörs av medlemsorganisationernas anmälda ombud.
Det är upp till varje medlemsorganisation att finna formen för sin organisations
representation.
Varje medlemsorganisation har rätt att utse två grundombud om man inom regionens
verksamhetsområde har ett lokalt organ eller inom regionen har rapporterat
folkbildningsverksamhet under föregående verksamhetsår. Utöver grundombuden
tillkommer ett tilläggsombud per ombudsgrundad medlemsorganisation.
Tilläggsombuden fördelas lika utefter genomförd folkbildningsverksamhet och unika
deltagare. Ingen medlemsorganisation kan erhålla fler än hälften av tilläggsombuden.
Folkbildningsverksamhet mäts i studietimmar som NBV gör i samverkan med
medlemsorganisationen. Verksamhetsformen studiecirkel räknas 1,0 per studietimme,
en studietimme inom annan folkbildning omvandlas till 0,5 studietimmar och ett
kulturarrangemang räknas som 9,0 studietimmar.
Antalet ombud för varje medlemsorganisation anges i samband med kallelsen till
medlemsmötet. Ombud får endast företräda en organisation.
Vid medlemsmöte och extra medlemsmöte har varje ombud yttrande-, förslags- och
rösträtt. Regionstyrelse, valberedning och revisor har yttrande- och förslagsrätt.
Närvarorätt tillkommer medlem i någon av NBVs medlemsorganisationer.
Förbundets representant och regionens verkställande tjänsteperson har yttranderätt.
Mötesordförande kan bevilja annan närvarande yttranderätt. Vid lika röstetal avgör
lotten.

§ 19 Regionens valberedning
Valberedningens arbete styrs av huvudmannamötets fastställda
valberedningsinstruktion. Valberedningens uppgift är att bereda förslag till val
av mötespresidium, regionordförande, regionstyrelsens ledamöter, revisorer och
valberedning. Regionens valberedning ska samordna sitt förslag med den gemensamma
valberedningen. Valberedningen ska delge ombuden sitt förslag senast två veckor innan
medlemsmötet.
Valberedningen ska bestå av ordförande och två ledamöter. Regionens
valberedningsordförande ingår även i förbundets gemensamma valberedning.
Till valberedare är den valbar, som är helnykter och medlem i någon av förbundets
medlemsorganisationer. Anställd inom NBV får ej ingå som ledamot i valberedning.
Valberedare som inte längre är medlem i någon av medlemsorganisationerna, helnykter
eller som anställs av NBV kan inte kvarstå som valberedare.

§ 20 Regionstyrelse
Regionstyrelse består av ordförande och minst sex och maximalt åtta ledamöter.
Ordförande väljs för en mandattid av ett år, och styrelseledamöterna väljs för en
mandattid av två år, där hälften väljs udda år och resten jämna år. Inom regionstyrelsen
ska ej andra poster än regionordförande och ledamöter finnas. Styrelsen ska ej heller ha
någon ersättare, suppleant eller arbetsutskott.
Regionstyrelsen, vald vid ordinarie medlemsmöte, tillträder 1 januari påföljande
verksamhetsår, och styrelseledamot sitter t.o.m. andra året efter valet. Regionstyrelsen
ska i anslutning till medlemsmötet sammanträda för att fatta beslut om
delegationsordning och firmatecknande.
Regionstyrelse sammanträder på kallelse av ordförande, regionens verkställande
tjänsteperson eller förbundsrektor. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för
att styrelsen ska vara beslutsmässig.
Till ledamot i regionstyrelse är den valbar som är helnykter och medlem i någon av
förbundets medlemsorganisationer. Anställd inom NBV kan ej ingå i regionstyrelse.
Förtroendevald som inte längre är medlem i någon av medlemsorganisationerna,
helnykter eller som anställs av NBV kan inte kvarstå som ledamot.
Regionens firma tecknas av styrelsen i dess helhet samt på det sätt som regionstyrelsen
beslutar, inom ramen för förbundsstyrelsens anvisningar. Regionstyrelse kan genom
upprättad skriftlig delegationsordning överlåta beslut på däri angivna organ och
personer.
Av regionstyrelse ingångna och avslutade avtal med samverkande organisation av lokal
karaktär ska anmälas vid nästkommande medlemsmöte.

§ 21 Personal
Regionens verkställande tjänsteperson ska godkännas av förbundsstyrelsen.
All personal skall vara helnyktra och medlemmar i någon av förbundets
medlemsorganisationer. Vid synnerliga skäl kan undantag medges av förbundsrektor.

§ 22 Verksamhetsdialog och rådslag
Verksamhetsdialoger genomförs av regionstyrelsen i syfte att inspirera till
folkbildnings- och kulturverksamhet. Verksamhetsdialogerna ska hållas lokalt
tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer och lokala
samverkansparter.
Regionstyrelsen ska, för att bereda verksamhetsplanen, bjuda in regionala organ inom
medlemsorganisationerna till rådslag.

§ 23 Fast egendom
Regions köp och försäljning av fastighet, hus på ofri grund eller bostadsrätt skall
godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 24 Tillämpning och övriga föreskrifter
NBVs förbundsstyrelse utfärdar föreskrifter, anvisningar och riktlinjer för region.

SÄRSKILD FÖRVALTNING
STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
§ 25 Särskild förvaltning
På anmodan av region eller om NBVs förbundsstyrelse finner särskilda skäl i övrigt
föreligga kan förbundsstyrelsen besluta att utse en eller flera ledamöter som adjungeras
till regionens styrelse, eller att utse en eller flera ledamöter att ingå i regionens styrelse.
Förfarande enligt ovan kan äga rum för bestämd tid eller tills vidare, dock längst till
regionens nästa ordinarie medlemsmöte.

§ 26 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att stadgeändring biträds av minst två tredjedelar av
röstetalet vid ordinarie huvudmannamöte eller fler än hälften av röstetalet vid två på
varandra följande huvudmannamöten, varav ett kan vara extra huvudmannamöte.

§ 27 Upplösning av förbundet
Beslut om upplösning av förbundet fattas vid två på varandra följande ordinarie
huvudmannamöten. Varje beslut om upplösning skall biträdas av minst två
tredjedelar av de röstande. Återstående tillgångar och skulder disponeras och
regleras av medlemsorganisationerna i förhållande till deras rösträtt vid det andra
huvudmannamötet, där beslut om upplösning fattas.

