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Dessa stadgar upprättades i samband med årsmötet den 27 mars 2021 

https://www.coanon.se/


§ 1 Namn  

Föreningens namn är Co-anon Sverige. 

§ 2 Sätesort 

Co-anon Sveriges styrelse har sitt säte i Stockholm. 

§ 3 Ändamål 

Co-anon Sveriges ändamål är ideellt vars syfte är att hjälpa anhöriga till personer 

som är beroende av sinnesförändrande substanser.  

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 

Co-anon Sveriges verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 

januari till och med den 31 december.  

§ 5 Verksamheten 

Co-anon Sveriges verksamhet består av att föra Co-anons budskap vidare till 

anhöriga till personer som är beroende av sinnesförändrande substanser. Detta görs 

genom att föreningens medlemmar praktiserar de Tolv Stegen, välkomnar och ger 

tröst till anhöriga till personer som är beroende av sinnesförändrande substanser 

samt uppmuntrar var och en till sitt eget personliga tillfrisknande.  

Co-anon Sverige består av individuella familjegrupper där anhöriga till personer som 

är beroende av sinnesförändrande substanser har samlats för att hjälpa varandra. 

Co-anon Sveriges Familjegrupper är fristående, de har ingen anknytning till någon 

verksamhet som ligger utanför Co-anon och de rekommenderar, finansierar eller 

lånar inte ut sitt namn till någon utomstående verksamhet. Varje enskild grupp är 

självständig och självstyrande, men vid behov kan det förekomma samarbete mellan 

grupperna. Co-anon Sverige samarbetar med Anonyma Kokainister.  

Co-anon Sverige är en förening som bedrivs icke-professionellt, men föreningens 

servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter. Co-anon Sveriges 

Familjegrupper organiseras inte, men råd och kommittéer kan tillsättas för 

serviceverksamhet som är direkt ansvariga inför de medlemmar de tjänar.  

Co-anon Sveriges Familjegrupper tar aldrig ställning för eller emot i yttre 

angelägenheter. Medlemmarna är anonyma vid kontakt med press, radio, tv och film. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med anonymitetsprincipen.  

§ 6 Medlemskap och uteslutning 

Det enda villkoret för medlemskap är att man har en anhörig eller vän som är 

beroende av sinnesförändrande substanser. En medlem kan aldrig uteslutas.  



§ 7 Medlemsavgifter 

Det finns inga kostnader eller avgifter för medlemskap. Co-anon Sverige är 

självförsörjande genom egna frivilliga bidrag från medlemmar. Co-anon Sverige tar 

inte emot ekonomiskt stöd utifrån.  

§ 8 Föreningsmöten 

Om styrelsen vill eller en medlem i Co-anon Sverige kräver det ska det hållas ett 

föreningsmöte. Den medlem som krävt ett möte ansvarar för att kalla övriga 

medlemmar till mötet, i övriga fall är det styrelsens ordförande som kallar till mötet.  

Kallelsen ska vara skriftlig. På föreningsmöten kan frågor som berör föreningens 

verksamhet behandlas, men beslut om frågor enligt 11 § får endast fattas på ett 

årsmöte eller extrainsatt möte.   

På föreningsmöten har varje medlem en rösträtt och beslut fattas med kvalificerad 

majoritet. Styrelsens ordförande har en utslagsröst vid lika röstetal.  

Föreningsmöten ska protokollföras av mötets sekreterare och tillgängliggöras för 

medlemmarna.  

§ 10 Styrelsen 

Co-anon Sveriges styrelse ansvarar för att genomföra beslut som fattas på års-och 

föreningsmöten.  

Styrelsen ska bestå av minst tre personer. Till styrelsen ska det utses en ordförande, 

sekreterare och en kassör. Endast medlemmar som har blivit invalda i Co-anon 

Sverige Area får utses som styrelseledamöter. För att bli vald till ordförande och 

kassör krävs att personen har god ekonomi. Val av ny styrelse och styrelseposter 

sker på årsmötet enligt 11 §.  

Styrelsen tecknar föreningens bankkonto och är föreningens firmatecknare. 

Föreningens firma tecknas av styrelsens medlemmar två i förening.   

Samtliga styrelsemedlemmar har rätt att kalla till ett styrelsemöte. Styrelsemötena 

ska protokollföras av styrelsen och tillgängliggöras för medlemmarna.  

Styrelsen är beslutsför när samtliga styrelseledamöter har kallats senast 7 dagar före 

sammanträdet och samtliga styrelseledamöter är närvarande.  

För styrelsens beslut krävs enhällighet.    

§ 11 Revision 

Föreningen får utse en revisor. Den som är medlem i föreningen får utses till revisor. 

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhet- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 

senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen ska tillhandahålla revisorn föreningens 



räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorn vill 

ta del av när denne så begär.  

§ 12 Ordinarie årsmöte 

Co-anon Sveriges ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. 

Styrelsen beslutar om tid och plats. Styrelsens ordförande kallar medlemmarna 

skriftligen till ordinarie årsmöte senast en månad före sammanträdet. Årsmötet ska 

protokollföras av mötets sekreterare och tillgängliggörs för medlemmarna.  

De frågor som ska behandlas på årsmötet är: 
1. Godkännande av dagordning 
2. Mötets behöriga utlysande 
3. Redovisning av antalet närvarande medlemmar 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Val av utslagsröst 
6. Styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse 
7. Ekonomisk berättelse 
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av styrelseordförande 
10.Val av övriga styrelseledamöter 
11. Val av firmatecknare 
12. Övriga frågor 
 
På årsmötet har varje medlem en rösträtt och beslut fattas med kvalificerad majoritet. 

Vid lika röstetal har den eller de utvalda personerna på årsmötet en utslagsröst 

vardera.  

§ 13 Extra årsmöte 

Om styrelsen vill eller en av föreningens medlem kräver det ska styrelsen kalla till ett 

extra årsmöte. Den medlem som krävt ett möte ansvarar för att kalla övriga 

medlemmar till mötet, i övriga fall är det styrelsens ordförande som kallar till mötet. 

Kallelsen ska ske skriftligen och senast en månad före sammanträdet.  

På extrainkallade årsmöten gäller samma regler om rösträtt och beslutsfattande som 

vid ordinarie årsmöte enligt 11 §.  

§ 14 Stadgeändringar 

Beslut om att ändra dessa stadgar får endast ske på ett årsmöte eller extrainsatt 

årsmöte. Förslag till stadgeändringar ska tillgängliggöras för medlemmarna i förväg. 

För bifall till stadgeändringar fodras beslut med minst 2/3 av antalet närvarande 

medlemmar. Styrelseledamöterna har vetorätt. Vid lika röstetal har mötets ordförande 

en utslagsröst.   



§ 15 Upplösning 

Beslut om föreningens upplösning får endast ske på ordinarie eller extrainsatt 
årsmöte. Av kallelsen till årsmötet ska det framgå att frågan om föreningens 
upplösning ska behandlas. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem 

medlemmar eller en styrelseledamot vägrar godkänna upplösningen.  
 


