
Stadgar för VITA Nykter 
Antagna på årsmötet den 20 mars 2010. 
 
§ 1. Namn och syfte 
VITA Nykter är en ideell riksorganisation som vilar på kristen och demokratisk grund och som är 
partipolitiskt obunden. 
 
VITA Nykters syfte är att minska alkoholskadorna genom att öka nykterheten i samhället. VITA Nykter 
uppfyller syftet genom att tillsammans med kristna församlingar och organisationer arbeta med alkohol- 
och drogfrågor och genom politiskt påverkansarbete. 
 
§ 2. Medlemskap och medlemsavgift 
Organisation som stödjer VITA Nykters syfte välkomnas som medlemsorganisation. 
Medlemsorganisation erlägger den medlemsavgift om fastställs av årsmötet. Alla medlemsorganisationer 
är registrerade i VITA Nykters medlemsregister. Medlemskap upphör om medlemsorganisation så begär. 
Medlemsorganisation som motarbetar riksorganisationens syfte kan uteslutas av VITA Nykters 
riksstyrelse. 
 
§ 3. VITAsupporter 
Enskilda personer, som stöder VITA Nykters syfte, är välkomna som VITAsupporters. Supporters 
erlägger den avgift som årsmötet beslutar. VITAsupporters erhåller information om VITA Nykters 
verksamhet och har rätt att delta vid årsmöten med förslags- och yttranderätt. 
 
§ 4. Organisation 
VITA Nykters högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds VITA Nykter av riksstyrelsen. 
 
Styrelsen ska bestå av mist fem ledamöter, och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Styrelsen utser organisationens firmatecknare. Styrelsen är VITA Nykters verkställande 
organ.  
 
Riksstyrelsen väljs av årsmötet och ansvarar för organisationens verksamhet i överensstämmelse med 
stadgarna och av årsmötet fattade beslut. 
 
VITA Nykter finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, gåvor och bidrag från offentliga, ideella 
och privata aktörer. 
 
§ 5. Mötesregler 
Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje medlemsorganisation i VITA 
Nykter. Varje medlemsorganisation har en röst. Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller 
eget arvode. 
 
VITAsupporters har rätt att delta vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt. Valbara till uppdrag i VITA 
Nykter är representanter från medlemsorganisationer och VITAsupporters.  
 
Vid beslut i styrelsen eller på årsmöte gäller den mening som erhållit flest röster.  
Vid lika röstetal avgörs beslut genom lottdragning. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör 
mötet. 
 
§ 6. Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls varje år före maj månads utgång.  



Kallelse till årsmötet sänds till alla medlemsorganisationer senast en månad före årsmötet. 
 
Motion kan insändas till årsmötet av varje medlemsorganisation. Motion ska ha inkommit till styrelsen två 
månader före årsstämman. Styrelsen ska yttra sig över motion. 
 
Vid årsmöte ska följande behandlas:  

• Fastställande av föredragningslista  
• Fastställande av röstlängd  
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande  
• Val av årsmötesordförande  
• Val av årsmötessekreterare  
• Val av justerare och rösträknare  
• Föredragning av riksstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående år  
• Föredragning av riksstyrelsens ekonomiska berättelse för föregående år  
• Föredragning av revisionsberättelse  
• Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
• Beslut om ansvarsfrihet för riksstyrelsens ledamöter för föregående år  
• Beslut om riksstyrelsens förslag till medlemsavgift för medlemsorganisation respektive 

VITAsupporter  
• Beslut om fastställande av riksstyrelsens förslag till arbetsplan för hösten innevarande år och det 

kommande året  
• Beslut om fastställande av riksstyrelsens förslag till budget för innevarande år och det kommande 

året  
• Beslut om eventuella ytterligare förslag från riksstyrelsen  
• Ställningstagande i fråga om inkomna motioner 
• Beslut om antal ledamöter i riksstyrelsen och mandattid 
• Val av ordförande  
• Val av kassör  
• Val av ledamöter  
• Val av revisor  
• Val av valberedning 
• Eventuella ytterligare val  
• Beslut om datum för nästa årsmöte 

 
§ 7. Extra årsmöte 
Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen, revisor eller då fler än 1/3 av medlemsorganisationerna så begär. 
Kallelse till extra årsmöte sänds senast en månad före årsmötet. Av kallelsen ska framgå vilket ärende som 
föranleder ett extra årsmöte. 
 
§ 8. Ändring av stadgar 
För ändring av dessa stadgar krävs att stadgeändringen biträds av minst två tredjedelar av de närvarande 
medlemsorganisationerna på ett ordinarie eller ett extra årsmöte. 
 
§ 9. Nedläggning 
Beslut om nedläggning av VITA Nykter fattas av årsmötet. Ett nedläggningsbeslut ska biträdas av minst 
två tredjedelar av de närvarande medlemsorganisationerna. Efter fattat beslut om nedläggning ska 
riksstyrelsen tillse att VITA Nykters eventuella tillgångar skänks till en ideell organisation med liknande 
ändamål. 
	  


