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Inskickat av: JENNY MARIE SVENSSON

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Föräldraföreningen mot narkotika, FMN
Organisationsnummer
846001-4932
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
270 000 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
5013-8643 bankgiro
Organisationens firmatecknare
Eva Bjelk

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
JENNY MARIE SVENSSON
E-postadress
malmo@fmn.nu

Mobiltelefon
040140595

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
040-140595

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
malmo@fmn.nu

Hemsida
www.fmn.nu

Besöksadress
Hallingsgatan 6 B

Postnummer besöksadress
21763

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Hallingsgatan 6 B

Postnummer postadress
21763

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Fanny Nyberg

Telefonnummer
040-140595

E-post
malmo@fmn.nu

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Martin Philip

Telefonnummer
040-140595

E-post
malmo@fmn.nu

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Eva Bjelk

Telefonnummer
040-140595

E-postadress
malmo@fmn.nu
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

439

Antal kvinnor

287

Antal män

151

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

1

Antal medlemmar boende i Malmö

90

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Föreningens uppgift är att hjälpa och stödja föräldrar/anhöriga som har missbruk i sin familj eller i sin närhet. Detta genom att
förmedla kunskap och insikt i hur familjen/anhöriga kan påverka missbrukaren att upphöra med sitt missbruk.
Att verka för en effektiv missbruksbekämpning och arbeta för en förbättrad situation för alla inblandade.
Påverka beslutande organ och opinion, så att familjer med missbruksproblem kan få ett meningsfullt bistånd.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
FMN vänder sig till alla som har missbruk i sin familj eller i sin närhet, och erbjuder stödjande och stärkande insatser i form av
rådgivande samtal. Alla är välkomna till oss, föräldrar, syskon, morföräldrar, flickvän eller kompis, vi erbjuder alla som tar kontakt
med oss vår hjälp.
Lärare och andra vuxna som t.ex. socialsekreterare, behandlingspersonal som vi dagligen bistår med kunskap och information om
narkotika och missbruksrelaterade frågor.
Alla ungdomar som vi träffar vid drogtestning och på skolor när vi är ute och föreläser. Det är allt från ungdomar i årskurs 6 och upp
till gymnasiet.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Vi erbjuder alla som kontaktar oss hjälp. Vi erbjuder personliga och enskilda kostnadsfria rådgivande samtal. Om vi inte har möjlighet
att erbjuda tid samma dag så erbjuder vi tid dagen efter. Det finns ingen begränsning på hur länge eller hur ofta man få komma på
samtal.
I vårt anhörigstöd erbjuder vi möjlighet att få träffa andra personer i liknade situationer. Detta gör vi på kvällstid i "föräldragrupper".
Som avslutning på föräldragruppen åker vi iväg på en anhörighelg. Det är under ett veckoslut och även det kostnadsfritt för våra
hjälpsökande.
Vi erbjuder även de ungdomarna som vill sluta med droger samtal. Detta gör vi när ungdomen själv efterfrågar det och är villig att
göra en förändring i sitt missbruk. Även dessa samtalen är kostnadsfria.
En annan viktig del i FMNs arbete är att vi aktivt arbetar förebyggande och motverkande. Detta genom våra föreläsningar och vår
drogtestning. Vi föreläser till största del för elever, föräldrar, skolpersonal och socialsekreterare.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Ibland kan steget vara lite lättare och lite mindre att ta kontakt med FMN istället för att direkt ta kontakt med exempelvis
socialtjänsten, detta då FMN inte är en myndighet utan en ideell förening och hos oss kan man vara helt anonym. Vi ser vid vår
provtagning att ungdomar idag är väldigt unga, de testar flera olika droger samtidigt och de blandar preparat. De uttrycker att
narkotikan är lättillgänglig och den stora tillgången gör att priserna är förhållandevis låga i jämförelse med tidigare. Behovet och
efterfrågan på våra rådgivandesamtal är stort. Då vi inte har någon väntetid till våra samtal så har vi möjlighet att erbjuda samtal när
den hjälpsökande är som mest utsatt och befinner sig i ett akut läge.
Vi hoppas att våra föreläsningar ska kunna komma igång igen trots Covid 19 pandemin, då vi når väldigt många människor när vi är
ute och föreläser, både ungdomar och vuxna . Föreläsningar leder ofta till nya rådgivningar med oroliga föräldrar. Våra föreläsningar
är den del av vår verksamhet som har drabbats hårdast av Corona pandemin. Alla våra föreläsningar som vi hade inbokade blev
inställda. Vi har så smått börjat se en liten öppning och har varit ute och föreläst några gånger på plats och några föreläsningar har
skett digitalt.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Narkotikamissbruket är ett stort problem i vårt samhälle, som inte bara har effekter hos missbrukaren själv, utan även på dennes
omgivning och samhället i övrigt. Vi ser dagligen att missbruket ökar bland våra ungdomar och unga vuxna och en allt mer liberalare
inställning till droger. Vårt mål är att vara förstahandsvalet när det gäller hjälp och stöd för anhöriga som har missbruk i sitt liv eller i
sin närhet. Ju tidigare man upptäcker ett missbruk desto större är möjligheterna att hjälpa inte bara den som tar droger utan alla som
finns runt om. Ju fler som vet att FMN finns desto fler kan vi hjälpa. Till FMN får man komma så länge man har behov av det och
man upplever det som hjälpsamt.
På lång sikt gynnas alla, från individnivå - till samhället i stort av varje person som väljer bort narkotika.
Missbruk som upphör eller förhindras , kan enligt vår mening inte vara annat än gynnsamt för alla ungdomar även på lång sikt.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Utbildningar som tex. våra kurser och anhörighelger utvärderas genom en enkät. Vidare har vi regelbundna avstämningar med vår
styrelse, där personal och styrelse går igenom, stämmer av och reviderar mål utifrån verksamheten och våra hjälpsökandes behov.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Drogproblematik och missbruk kan drabba alla oavsett grupptillhörighet och socioekonomisk status, därav är allt vårt anhörigstöd
kostnadsfritt.
FMN tar emot och erbjuder alla som kontaktar oss hjälp oavsett etnicitet, ålder eller kön. Alla är välkomna till oss. I vår styrelse har vi
blandad ålder, kvinnor och män. Även vår personalgrupp är blandad ålder med män och kvinnor.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Vi vänder oss även till barn/unga som missbrukar eller är anhöriga. Stödsamtalen utgår alltid från den hjälpsökandes behov och därför
har även unga hjälpsökande möjlighet att påverka verksamheten.
Vidare planerar vi att starta renodlade syskongrupper för riktat stöd enbart till unga/barn som är närstående till någon som missbrukar.
Vi har ingen nedre åldersgräns för medlemskap i föreningen och alla har samma demokratiska rättigheter som medlem att påverka vid
föreningens årsmöte mm.
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Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi får dagligen samtal från oroliga föräldrar/anhöriga som misstänker att deras barn eller någon i deras närhet använder droger. Då
FMN inte är en myndighet kan det ibland vara lättare att ta kontakt med oss då man kan vara helt anonym hos oss. Att man som
förälder/anhöriga kan komma till oss både på samtal och drogtesta den unge och vara helt anonym. Vi erbjuder alla som kontaktar oss
kostnadsfria rådgivandesamtal. FMN avlastar i många fall socialsekreterare med våra samtal med oroliga, rädda och frustrerade
föräldrar.
Många av de föräldrar/anhöriga som kommer till oss är rädda för att ta kontakt med socialtjänsten då de har för lite eller fel
information om hur socialtjänsten arbetar. De förstår inte många gånger, att socialtjänsten finns för att hjälpa till och det är där man
kan få hjälp.
Vi erbjuder även ungdomar som vill sluta med droger samtal, även dessa samtal är kostnadsfria. Vi är noga med att informera om att
vi inte erbjuder någon behandling utan samtal om vad den unge behöver förändra. Ibland tycker de att det är lättare att prata med oss
då vi inte är förälder eller någon som fattar beslut om deras framtid.
Vi utför dagligen drogtester på socialtjänstens klienter, privatpersoner, elever m.fl.
FMN är en stor resurs och viktigt kunskapsbank till socialsekreterare och får dagligen samtal från socialtjänsten i olika
missbruksrelaterade frågor, droger och drogtestning. FMN är en stor resurs som behövs för alla, socialtjänst såväl som hjälpsökande.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

4 973 449

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

307 756

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

4

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

2 364 989

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Region Skåne 180 000 kr
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
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Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Vi säljer drogtest och utför drogtestning på uppdrag av socialtjänsten i hela Malmö stad.
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Vi säljer drogtest och utför drogtestning på uppdrag av socialtjänsten i hela Malmö stad.
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Vi säljer drogtest och utför drogtestning på uppdrag av socialtjänsten i hela Malmö stad.

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
FMN Malmö årsberättelse 2020.pdf (1,62 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultaträkning 2020.pdf (474 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansräkning 2020.pdf (474 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse.pdf (652 KB)
Revisionsberättelse 2.pdf (291 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Plan 2022.pdf (165 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Plan 2022.pdf (165 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötes protokoll 1.pdf (540 KB)
Årsmötesprotokoll 2.pdf (559 KB)
Årsmötes protokoll 3.pdf (228 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande möte 1.pdf (472 KB)
Konstituerande möte 2.pdf (250 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar 1.pdf (665 KB)
Stadgar 2.pdf (714 KB)
Stadgar 3.pdf (735 KB)
Stadgar 4.pdf (528 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Föräldraföreningen Mot Narkotika
FMN Malmö

ÅRSBERÄTTELSE
2020

Hallingsgatan 6 B, 217 63 Malmö
Telefon: 040-14 05 95
E-post: malmo@fmn.nu

www.fmn.nu
Org.nummer: 846001-4932
Bankgiro: 5013-8643
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DETTA ÄR FMN MALMÖ
FMN Malmö, Föräldraföreningen Mot Narkotika i Malmö, är en demokratisk, religiöst och
partipolitiskt oberoende ideell förening, som stöder föräldrar och anhöriga till drogmissbrukare.
Föreningen verkar i hela Skåne med lokaler i Malmö och Trelleborg. Att vara medlem i
föreningen är kostnadsfritt.

Verksamheten består av tre delar:
1. Rådgivning och stöd till föräldrar och anhöriga till missbrukare
Föreningen erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning, oavsett om man är
medlem eller inte. Pengar får inte vara ett hinder att söka hjälp. Anhöriga
till drogmissbrukare dras ofta med i ett destruktivt beteende och har svårt
att se möjligheterna att förbättra situationen.
Vi stöttar anhöriga genom enskild rådgivning, samtal med anhöriga och
missbrukaren eller gruppsamtal med andra i samma situation. Föreningen
erbjuder även motivationssamtal för ungdomar som är redo att sluta
missbruka och som behöver en vuxens stöd.

2. Informationsverksamhet i förebyggande syfte
Föreningen informerar om tecken på missbruk, de skador och konsekvenser som droger orsakar
och hur man motverkar fortsatt missbruk.
Förutom att föreläsa för oroliga föräldrar samarbetar
FMN Malmö med skolor och socialtjänst genom att
delta på föräldramöten och personalkonferenser. Vi
medverkar i klasser med eleverna, där vi för en
diskussion kring beroende och konsekvenserna av
missbruk. Vi deltar på möten som anordnas av andra
organisationer.
Vår hemsida, www.fmn.nu, är ett viktigt verktyg i
kontakten med anhöriga och andra intresserade. FMN
Malmö finns även på Facebook.

3. Drogtester
Föreningen utför övervakade drogtester på uppdrag av
socialtjänsten, privatpersoner och företag. Vi kan testa 20 olika
preparat och ge positivt eller negativt svar inom några minuter.
Dessutom erbjuder vi analys av positiva resultat vilket ger
möjlighet att få svar på hur höga nivåerna av de olika preparaten är.
Det innebär att man över tid kan följa hur nivåerna förändras.
Kontinuerliga drogtester upplevs av många missbrukare som ett
viktigt stöd för att hålla sig drogfri.
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STYRELSEN OCH PERSONALEN HAR ORDET
FMN Malmö bildades för 50 år sedan, av föräldrar till missbrukande ungdomar, med syfte att stötta
varandra och andra anhöriga. Föreningens huvuduppdrag är än idag att stötta föräldrar, syskon och
andra anhöriga till drogmissbrukare. Under coronapandemin som pågått under större delen av 2020
upplever vi att anhörigas behov av stöd har ökat – och vi är tacksamma att föreningen, tack vare våra
bidragsgivare, har kunnat möta detta behov.
När missbruket uppdagas slår det ofta ner som en bomb för de anhöriga och kastar omkull det mesta i
det normala livet. Alla människor runt omkring missbrukaren påverkas negativt. FMN Malmös
rådgivare lyssnar, ger stöd samt fångar upp den hjälpsökandes egna funderingar och hjälper till att
omvandla dessa till praktisk handling. Allt i syfte att få familjen att må bättre och skapa förutsättningar
för att drogmissbruket skall upphöra. Alla våra olika typer av rådgivningar och gruppsamtal är
kostnadsfria.
Året som gått
FMN Malmö har, liksom alla andra, påverkats av pandemin. Vi har anpassat vår verksamhet utifrån
gällande nationella och regionala restriktioner och råd – och lyckligtvis kunnat fortsätta att erbjuda
både rådgivningar och drogtest på våra mottagningar i Malmö och Trelleborg. Under året har vi
genomfört cirka 600 rådgivande samtal, främst genom fysiska möten men även via telefon för de som
så önskat.
Tyvärr har den tredje delen av föreningens verksamhet – våra föreläsningar – blivit lidande. Kunskap
är viktigt och föreläsningar för elever, föräldrar och skolpersonal är vanligtvis en av FMN Malmös
viktigaste metoder för att informera om droger och dess negativa konsekvenser. I år ställdes många av
de bokade föreläsningarna under våren in, och det osäkra läget under hösten innebar att få nya blev
bokade. Då våra elevföreläsningar bygger på dialog och samtal med åhörarna kan digitala
föreläsningar inte ersätta de fysiska träffarna. Trots allt har vi under 2020 kunnat nå ut till 1 500
ungdomar och drygt 700 vuxna via föreläsningar.
Under 2020 har föreningen investerat i ett system för digitala nyhetsbrev med syfte att kontinuerligt
bjuda in till gruppträffar och informationstillfällen samt informera om förändringar i vår verksamhet.
Som en del i säkerhetsarbetet har nya övervakningskameror monterats i lokalerna och överfallslarm
köpts in. Utöver detta har FMN Malmö även fortsatt att förbättra arbetsmiljön för personalen och gjort
en uppfräschning av föreningens lokaler genom inköp av nya möbler samt teknisk utrustning som
datorer och telefoner.
Tack alla som under 2020 har stöttat föreningen ekonomiskt! Ett stöd som ger oss förutsättningar
att leva upp till målsättningen att ingen ska behöva avstå hjälp på grund av sin ekonomi.
Fortsatt arbete
Under 2020 har många tillbringat mer tid hemma, med familjen. Problem som tidigare har kunnat
gömmas undan, har nu blivit synliga och många anhöriga har sökt hjälp och stöd. FMN Malmö
kommer under 2021 att fortsätta att arbeta för att nå ut till anhöriga som behöver hjälp.
Föreningens vision är att FMN Malmö ska vara ett självklart val för alla som är i behov av
professionell hjälp för att kunna leva i en drogfri miljö.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Föreningens geografiska arbetsområde är Skåne, där vi delger våra kunskaper och erfarenheter kring
drogmissbruk. Vi berättar om FMN Malmö, om möjligheten att får gratis rådgivning till medlemmar
och icke medlemmar. Ekonomi får inte vara ett hinder för att få råd och hjälp.

ORGANISATION
Medlemmar 31 december
Antal medlemmar

2020
439

2019
300

Styrelse

Ledamot, Fanny Nyberg, ordförande
Ledamot, Jörgen Olsson, vice ordförande
Ledamot, Martin Philip, kassör
Ledamot, Maja Järinge Abdelsayed, sekreterare
Ledamot, Eva Bjelk
Suppleant, Marie Hofvander
Suppleant, Gunilla Radu

Revisorer

Petter Rankell, auktoriserad, revisorsfirman Grant Thornton
Åsa Mårtensson, revisorssuppleant

Valberedning

Lennart Johansson, sammankallande
Petra Grevstad

Personal den 31 december
Antal årsanställda

2020
4

2019
4

Kontaktgrupper

I FMN Riks stadgar ges möjligheten till att starta kontaktgrupper, som administrativt lyder under en
närliggande FMN-förening. FMN Malmö har under året haft en kontaktgrupp, lokaliserad i Trelleborg.
I Trelleborg är det öppet för rådgivning och tidsbokade drogtester på måndagar, torsdagar och
fredagar.

MEDLEMSAKTIVITETER
Via föreningens webbplats, www.fmn.nu, informerar vi om föreningens aktiviteter. Under 2020
startades ett nyhetsbrev som regelbundet kommer att skickas ut till medlemmar och andra intresserade.
Där informerar vi bland annat om planerade aktiviteter som exempelvis föreläsningar om ämnen
kopplade till anhörigfrågor, missbruk och beroende.
Rådgivningar och ringmöten är alltid kostnadsfria för deltagarna. Föreningen erbjuder rådgivning
och deltagande i ringmöten både medlemmar och icke medlemmar. Anhörighelger arrangeras för
anhöriga som gått i rådgivning under en längre tid, som en möjlighet att möta andra i liknande
situation.
Föreningen utför övervakade drogtester för både privatpersoner, boende, skolor och andra
verksamheter som har behov.
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2020

2019

Rådgivningar...................................................... 599 .............. 569
Ringmöten.............................................................. 5 .................. 5
Anhörighelg ........................................................... 0 .................. 1
Drogtest........................................................... 8 650 ........... 8 000
Årsmöte hölls 2020-03-16 i föreningens lokal på Hallingsgatan 6B i Malmö.
Aktiviteter för personal och styrelse
Styrelsemöten....................................................... 11 ................ 11
Planeringsdagar för personal och styrelse.............. 2 .................. 3

FÖRELÄSNINGAR
2020
Föreläsningar

2019
Deltagare

Föreläsningar

Deltagare

Vuxna

15

740

39

1 355

Ungdomar

50

1 560

86

2 840

Totalt

65

2 300

125

4 195
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FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 2020 (i kronor)
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Anslag och bidrag
Medlemsavgifter
Droganalyser
Övriga intäkter
Ränteintäkter

2020

Kostnader
Personal
Droganalyser
Avskrivningar
Övriga kostnader
Lokalkostnader
Årets resultat
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Inventarier
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

2019

1 130 590
0
3 672 660
134 317
33 843
4 973 449

1 090 136
18 400
3 244 097
112 127
8 115
4 467 083

-2 364 989
-1 303 011
-11 941
-312 993
-307 756
-4 300 690
672 740

-2 466 175
-1 142 427
-11 940
-495 163
-278 749
-4 394 454
78 421

2020-12-31

2019-12-31

14 356
372 684
5 442 217
5 829 257

26 297
559 186
4 485 213
5 070 696

-4 423 658
-672 740
-5 096 398
-732 859
-5 829 257

-4 345 237
-78 421
-4 423 658
-647 038
-5 070 696

Malmö, 9 februari 2021

Fanny Nyberg
Ordförande

Jörgen Olsson
Vice ordförande

Martin Philip
Kassör

Maja Järinge Abdelsayed
Ledamot

Eva Bjelk
Ledamot

Gunilla Radu
Suppleant
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Marie Hofvander
Suppleant
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PLAN FÖR 2021
Antagen av FMN Malmös styrelse 11 maj 2020.

Verkligheten är att narkotikahandel och drogmissbruk ökar i Skåne, samtidigt som missbruket
går ner i åldrarna.
Föreningens ambition är att FMN Malmö ska vara ett självklart val för alla som är i behov av
professionell hjälp, för att kunna leva i en drogfri miljö. Rådgivningen ska vara gratis.

VERKSAMHETSINRIKTNING 2021
1. Anhörigstöd
FMN Malmö är i grunden en anhörigförening som erbjuder stöd och rådgivande samtal till
föräldrar och andra närstående till drogmissbrukare.
Målsättning: Föreningen ska arbeta för att öka kännedomen om möjligheten till gratis stöd
och rådgivning. Anhörigstödet ska vara öppet för invånare i hela Skåne.
Föreningen ska fortsatt arrangera ringmöten varje månad och anhörighelger vid behov.
2. Information
Föreningen ser informationsverksamheten som en viktig motkraft till det alltmer
narkotikaliberala samhället. Därför är det positivt att föreningens föreläsnings- och
informationsverksamhet stadigt efterfrågas, särskilt från skolor för elever, skolpersonal och
föräldrar. Föreläsningsarbetet bedrivs med utgångspunkten att unga människor är kloka
individer som tar kloka beslut – om de har relevant information.
Målsättning: Föreläsningar för skolor och allmänheten ska fortsätta. Vi ska aldrig behöva
tacka nej till en föreläsning på grund av bristande personalresurser.
Föreningen ska även söka bidrag i syfte att kunna erbjuda skolor gratis föreläsningar.
3. Drogtester
Föreningens erfarenhet är att drogtester är ett verktyg för att motverka narkotikamissbruk.
Kontinuerliga drogtester upplevs av många missbrukare som ett viktigt stöd för att hålla sig
drogfri. Dessutom leder drogtesterna till kontakt med anhöriga och missbrukare som vill ha
hjälp.
Målsättning: Föreningen ska fortsätta att erbjuda övervakade drogtest av ett stort antal
preparat, på uppdrag både av socialtjänst, privata och offentliga aktörer samt privatpersoner.
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EKONOMISK PLAN 2021
Antagen av FMN Malmös styrelse 11 maj 2020.

Intäkter
Bidrag & Gåvor
Arvode

1 000 000
100 000

Droganalyser

3 200 000

Totalt:

4 300 000

Kostnader
Personal

2 400 000

Droganalyser

1 285 000

Lokalkostnader

350 000

Övriga kostnader

265 000

Totalt:

4 300 000
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ERHÅLLNA BIDRAG 2020
FMN är, som de flesta ideella organisationer, starkt beroende av andras ekonomiska insatser för att
kunna bedriva verksamheten vidare. Föreningen söker därför, löpande under året, medel från
kommuner, stiftelser och fonder.
Följande ekonomiska bidrag har vi med stor tacksamhet tagit emot under året:

Kommuner och regioner
Kävlinge kommun .........................................................................................................20 000
Lomma kommun ............................................................................................................3 000
Malmö stad (arbetsmarknad) .....................................................................................270 000
Malmö stad (arbetsmarknad) - extrastöd Covid-19 ....................................................135 000
Region Skåne ..............................................................................................................180 000
Svedala kommun ............................................................................................................2 000
Trelleborgs kommun ....................................................................................................50 000
Vellinge kommun ..........................................................................................................12 000

Stiftelser
Almar stiftelse för Allmännyttig Verksamhet ...............................................................30 000
Carl Jönsson Understödsstiftelse .................................................................................20 000
Crafoordska stiftelsen ..................................................................................................10 000
Einar Hansens Allhemsstiftelse ....................................................................................40 000
Johanna Anderssons stiftelse .......................................................................................10 000
Kronprinsessans Margaretas minnesfond ....................................................................10 000
Lars Hiertas minne ..........................................................................................................5 000
Lions Club Malmö/Oxie ................................................................................................10 000
Lions Club Staffanstorp ...................................................................................................8 000
Mats Paulssons stiftelse ...............................................................................................10 000
Pia Ståhls stiftelse ...........................................................................................................5 000
12

Råby räddningsinstitut .................................................................................................10 000
Stiftelsen Lunds barnhem .............................................................................................25 000
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne ..........................................................5 000
Stiftelsen Ulf Lundahls minnesfond .............................................................................10 000
Trolle Hervander ...........................................................................................................30 000
Åhlen-stiftelsen ............................................................................................................40 000
Åke Wibergs stiftelse ....................................................................................................10 000

Övriga
New Harbour AB ...........................................................................................................50 000
Pingstkyrkan Elimförsamlingen Trelleborg ...................................................................50 000
Pingstkyrkan Elimförsamlingen i Trelleborg .................................................................50 000
Swennex .........................................................................................................................1 500
Trelleborgs hamn AB ......................................................................................................5 000
Ulf Carlsson (Fyren fastighetsförvaltning AB) ................................................................5 000
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STADGAR FÖR FMN MALMÖ - antogs vid årsmötet 1993-04-05
§1 MÅL OCH GRUNDPRINCIPER
FMN Malmö är en organisation för familjer med missbruksproblem och alla andra
engagerade, som stöder föreningens mål och verksamhetens organisation, som är
partipolitisk och religiöst obunden. FMN Malmös mål är att bekämpa missbruk och förbättra
situationen för alla berörda.
FMN Malmös verksamhet syftar till:
•
•
•
•

Att ge anhöriga och andra engagerade insikt och kunskap om hur de skall påverka
missbrukaren till att upphöra med missbruket.
Att hjälpa och stödja anhöriga med deras egen personliga utveckling.
Att påverka opinion och beslutande organ, så att familjer med missbruksproblem kan få
meningsfullt bistånd.
Att verka för effektivisering av missbruks-bekämpningen bl. a genom att arbeta för en
metodutveckling baserad på den betydande erfarenhetsbank som FMN Malmö utgör.
FMN Malmös verksamhet skall kännetecknas av:

•
•
•

engagemang och förståelse – grunden för praktiskt förebyggande arbete och
opinionsbildning
insikt, kunskap, personlig utveckling och gemenskap – grunden för bekämpning av pågående
missbruk
samverkan, professionalism och långsiktighet – grunden för samarbete med organisationer,
myndigheter och enskilda.
FMN Malmös grundprinciper:

•
•
•

Missbruk är ingen sjukdom, vare sig fysiskt eller psykiskt missbruk.
Missbrukaren skall normalt behandlas som vuxen och fullt tillräknelig. Han får välja mellan
missbruk och icke missbruk och får därmed ta de fulla konsekvenserna av sitt val.
Svårigheten ligger inte i att få missbrukaren att upphöra med missbruket utan att få hans
sociala nätverk att göra vad som krävs för att motivera honom - att konstruera de
omständigheter som behövs.
Missbrukarens sociala nätverk måste:

•
•

Tydligt markera sitt avståndstagande från missbruket – inga dubbla budskap.
Omedelbart upphöra med missriktad hjälp som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt
eller uthärdligt.
Den enda person du direkt kan förändra är dig själv. FMN Malmö kan inte hjälpa alla – bara
den som vill hjälpa sig själv.
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§2 ORGANISATION
Föreningens namn är Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN Malmö, och har sitt säte i
Malmö. Föreningen är ansluten till FMN:s Riksförbund. Föreningens högsta beslutande organ
är årsmötet. Mellan årsmötena leds och förvaltas verksamheten av föreningsstyrelsen.
§3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen erhåller alla som ansluter sig till FMN Malmös mål och
grundläggande principer. Medlemskap inträder då medlemsavgift erlagts. Medlem som
uppträder osolidariskt mot föreningen och dess målsättning eller på annat sätt skadar
föreningens verksamhet kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant
beslut kan överklagas till följande årsmöte.
§4 MEDLEMSAVGIFT
Medlem skall till föreningen erlägga årlig medlemsavgift med belopp som beslutas i
föreningens styrelse.
§5 ÅRSMÖTE
1. Årsmötet hålles senast under april månad årligen.
2. Vid årsmötet har varje betalande föreningsmedlem yttrande-, förslags- och rösträtt. Ingen
äger dock rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. Beslut vid val sker på
begäran, genom sluten votering. Vid lika röstetal skiljer lotten. Andra frågor än val avgörs
genom acklamation eller rösträkning. Vid lika röstetal skiljer lotten.
3. Kallelsen till årsmötet utfärdas minst fyra veckor före mötet. Årsmöteshandlingarna med
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget och
eventuellt inkomna eller av styrelsen framlagda förslag utsänds senast fjorton dagar före
mötet.
4. Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen minst tre veckor före mötesdatumet för
att kunna behandlas. Styrelsen har att bereda förslag och motioner.
5. Årsmötet är beslutsmässigt då minst fem medlemmar i föreningen är närvarande.
6. Vid föreningsårsmötet skall följande ärenden förekomma:
a) Årsmötets öppnande.
b) Fastställande av antalet närvarande, röstberättigade medlemmar samt ställningstagande till
om årsmötet är beslutsmässigt.
c) Beslut om årsmötet utlysts enligt stadgarna.
d) Godkännande av dagordning och föredragningslista.
e) Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för förhandlingarna.
f) Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse.
g) Beslut om styrelsens ekonomiska berättelse.
h) Föredragning av revisionsberättelse.
i) Fastställande av balansräkning.
j) Beslut om ansvarsfrihet.
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k) Ställningstagande till av styrelsen framlagda förslag eller från medlemmar inkomna
motioner.
l) Fastställande av arbetsplan för närmast kommande verksamhetsperiod.
m) Fastställande av ekonomisk plan för närmast kommande verksamhetsperiod.
n) Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen.
o) Val av ordförande och minst två ledamöter samt minst en suppleant.
p) Val av minst en revisor samt minst en suppleant.
q) Val av valberedning med minst två ledamöter varav en sammankallande.
r) Beslut om eventuellt andra i kallelse angivna frågor.
7. Protokoll från årsmötet skall inom fyra veckor hållas tillgängligt hos ordförande, sekreteraren
eller på eventuell expedition.
§6 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av föreningsstyrelsen eller revisorerna eller när minst
en tredjedel av medlemmarna begär det.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötets kallelse.
Kallelse till extra årsmöte skall av styrelsen utsändas senast fjorton dagar i förväg varvid
anges det eller de ärenden som skall behandlas.
§7 FÖRENINGSSTYRELSE
Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av den av årsmötet valda styrelse.
Föreningsstyrelsen ansvarar för att kompetent rådgivning och stöd kan ges till den som tar
kontakt med FMN Malmö.
Föreningsstyrelsen handlägger aktioner, ansvarar för samarbete med andra föreningar,
drogpolitisk opinionsbildning, ekonomisk förvaltning, eventuellt föreningskansli inklusive
personalfrågor samt i övrigt de frågor som årsmötet beslutar eller som erfordras för
utveckling av FMN Malmö. Föreningsstyrelsen skall till årsmöte framlägga
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt förslag till planer och budget inför
nästföljande verksamhetsperiod.
1. Föreningsstyrelsen skall till minst hälften bestå av personer som har erfarenhet av missbruk
inom familjen.
2. Föreningsstyrelsen skall bestå av minst tre ledamöter, dock alltid udda antal, samt minst en
suppleant. Mandattiden är två år, halva styrelsen väljs växelvis varje år.
3. Till styrelsemedlem bör utses den som varit föreningsmedlem i minst ett år och ha verkat för
föreningens bästa. Valbar till föreningsstyrelsen är varje i FMN Malmö registrerad, betalande
medlem som nomineras av valberedningen.
4. Föreningsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan
inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av
föreningsstyrelsen och beslutar i dess ställe i ärenden av löpande natur.
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5. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Suppleanter inträder vid behov i den ordning de valts. Samtliga suppleanter kallas till
sammanträdena.
§8 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på så sätt som föreningsstyrelsen beslutar, dock minst två i
förening. Firmatecknare ska vara myndig.
§9 EKONOMISK FÖRVALTNING
Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Föreningsstyrelsen upprättar för varje räkenskapsår
ekonomisk berättelse för föreningen. Berättelsen skall överlämnas till revisor senast en
månad före årsmötet.
§10 REVISION
Årsmötet utser för tiden intill nästa ordinarie minst en revisor jämte en suppleant. Revisorn
skall följa föreningsstyrelsens allmänna verksamhet och ekonomiska förvaltning samt
förelägga årsmötet berättelse med förslag rörande fastställande av balans- och
resultaträkning och frågan om ansvarsfrihet.
§11 STADGEÄNDRING
Stadgeändring kan ske enbart genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varvid
det ena skall vara ordinarie eller på ordinarie årsmöte om förslaget biträds av minst tre
fjärdedelar av röstberättigade medlemmar.
§12 UPPLÖSNING
Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varvid det ena
skall vara ordinarie eller på ordinarie årsmöte om förslaget biträds av minst tre fjärdedelar
av röstberättigade medlemmar.
Vid upplösning av förening skall eventuella behållna medel tillfalla FMN Riksförbund eller
narkotikaforskning.
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FöRENKLAT ÅRSBOKSLUT 2o2o (i kronor)
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2020
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Antagen av FMN Malmös styrelse 2021-05-06

Plan för 2022
Verkligheten är att narkotikahandel och drogmissbruk ökar i Sverige och Skåne, samtidigt
som missbruket går ner i åldrarna. Inom FMN Malmö ökade antalet rådgivningar med 5
procent från 2019 till 2020. Under samma period ökade antalet drogtest med 8 procent.
Som en följd av detta utökades personalstyrkan under 2020 för att kunna möta den ökande
efterfrågan i samhället.
Föreningens vision är att FMN Malmö ska vara ett självklart val för alla som är i behov av
professionell hjälp, för att kunna leva i en drogfri miljö. Rådgivningen ska vara gratis.

Arbetsplan 2022
1. Anhörigstöd
FMN Malmö är en anhörigförening som erbjuder stöd och rådgivande samtal till föräldrar
och andra närstående till drogmissbrukare.
Målsättning: Föreningen ska arbeta för att öka kännedomen om möjligheten till gratis stöd
och rådgivning. Anhörigstödet ska vara öppet för invånare i hela Skåne. Vid behov ska
hjälpsökande även erbjudas att delta i gruppsamtal och anhörighelger.
2. Information
Informationsverksamhet och föreläsningar för bland annat elever, skolpersonal och föräldrar
är en viktig motkraft till narkotikaliberala strömningar i samhället. Föreläsningsarbetet
bedrivs med utgångspunkten att unga människor är kloka individer som tar kloka beslut –
om de har relevant information.
Målsättning: Föreläsningar för skolor och allmänheten ska komma tillbaka till samma nivå
som före coronapandemin. Vi ska aldrig behöva tacka nej till en föreläsning på grund av
bristande personalresurser. Föreningen ska även söka bidrag i syfte att kunna erbjuda skolor
gratis föreläsningar.
3. Drogtester
Föreningens erfarenhet är att drogtester är ett verktyg för att motverka narkotikamissbruk.
Kontinuerliga drogtester upplevs av många missbrukare som ett viktigt stöd för att hålla sig
drogfri. Dessutom leder drogtesterna till kontakt med anhöriga och missbrukare som vill ha
hjälp.

FMN Malmö, plan för 2022

Antagen av FMN Malmös styrelse 2021-05-06

Målsättning: Föreningen ska fortsätta att erbjuda övervakade drogtest av ett stort antal
preparat, på uppdrag både av socialtjänst, privata och offentliga aktörer samt
privatpersoner.
4. Utbildning
FMN Malmö stöttar riksförbundet med utbildning för nya och etablerade rådgivare i hela
landet.
Målsättning: En grundutbildning och en vidareutbildning ska genomföras per kalenderår.

Ekonomisk plan 2022
Intäkter rörelsen
Anslag och bidrag
Droganalyser
Föreläsningar och övrigt
Kostnader rörelsen
Löner och sociala avgifter
Övriga personalkostnader
Droganalyser
Övriga kostnader
Lokalkostnader
Övriga intäkter och kostnader
Avskrivningar
Ränteintäkter
Bankkostnader
Summa

Resultat

FMN Malmö, plan för 2022

800 000
3 600 000
50 000
4 450 000
-2 212 000
-304 000
-1 326 000
-437 000
-318 000
-4 597 000
-12 000
30 000
-17 000
1 000

-146 000
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7.

I MARS

Årsmötets öppnande.

ordförande Fanny Nyberg öppnade mötet och hiilsade alla väIkomna.
på sin iO-årsdag samt
I simband med detta gritui"iod"t medarbetaren Petra Grevstad
Nlaja Jöringe Abdelsayed avtackades ftån styrelsen'

2.

Fastställande av antaletnärvarande och röstberättigade medlemmar samt
ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt'
Antalet närvarande och röstberättigade medlemmar räknades

3.

till72 (tolv) st

Beslut om Årsmötet utlysts enligt stadgarna
Stömman beslutade afi Årsmötet utlysts enligt stadgarna'

4.

Godkännande av dagordning och föredragningslista
stämman beslutade att godkänna dagordning och föredragningslista.

5.

Val av mötesordförande
TiIl mötesordförande valdes Petra Grevstad

6.

Val av mötessekreterare
TilI mötessekreterare valdes Martin Bauhn

7.

Val avProtokolliusterare

Till protokolliusterare valdes Jenny Svensson och Eva Bielk

8.

Valavrösträknare
TiIl rösträknare valdes lohanna Olander

9.

Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse 2020
stömman beslutade att godkiinna verksamhetsberättelsen för 2020.

10. Beslut om styrelsens ekonomiska berättelse2O2O
Stömman beslutade att godkönna styrelsens ekonomiska beriittelse för 2020

11. Föredragning

av revisionsberättelse

stömman'
Mötesordförande föredrog revisionsberättelsensom i sin helhet godkändes av

12. Fastställande
Stiimman

av balansräkning

b e slutade

att faststiilla b alansr iikning en'

13. Beslut om ansvarsfrihet.
2020'
Stämman beslutade attbevilja sQtrelsen ansvarsfrihetför verksamhetsåret

14. ställningstagande tilt av medlemmarna ftamlagda motioner och förslag till styrelsen'
Ingaförslag eller motioner har inkommittill styrelsen'

15. Stiillningstagande till av styrelsen framlagda förslag
I ng a

för slag ör fr amlag da.

16. Fastställande av arbetsplan samt ekonomi för kommande verksamhetsperiod'
plan för kommande
Stömman bestutade att faststiiila arbetsplan och ekonomisk
verksamhetsPeriod.

I7.

Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen.
om
Stämman beslutade att bifatla valberedningens förslag om en stltrelsesammansättning

5 (fem) ordinarie ledamöter och 2 (wå) suppleanter'

18. Beslut om styrelsearvoden.
Detbeslutadesattstyrelsearvodenskallutgåenligtföliande:
ordförande, vice orilfiirande och Kassör fast arvode om 7000Kr/månad
Möiesarvode om Shhkr/möte för samtliga deltagare
samt
vidare, vid övrig verksamhet som styrelseledamot; Heldagsarvode 900Kr
arvode'
pr
uppbär
inte
som
de
+Sot<r
fast
halvdagsarvoai
79. Valav styrelse

Philip valdes på wå år
a) Ledamöter -Två stycken (2) Då Eva Bielk, Martin och Martin
2019.
Ganilla Radu på Wå
TiIt ledamöter i föreningssQtrelsen omvaldes; !örgen Olsson och nyval av
år.
c) Suppleanter

- Två stycken (2)

på
TiIl suppleanter i föreningsstyrelsen valdes; Marie Hofvander samt Maryse larl
vardera ett år.
20. Valavrevisor

a)

b)

Ordinarie
TilI ordinarie föreningsrevisor valdes Petter Rqnkelt
Thornton På ett år

-

Revisionsfirma Grant and

SuPPleant

Till revisorssuppleantvaldes Jan-Åke Wahldin på ett år
27. Valavvalberedning
Minsttvå(2)ledamötervaravenutsessomsammankallande
och Petra
TiIt valberedningsledamöter valdes Lennart lohansson som sammankallande
Grevstad

22. Beslut om eventuella andra i kallelsen angivna frågor'
Inga övriga frågor handlades av stiimman'

23. Årsmötets avslutning

Mötesordförande Petra Grevstad avslutade mötet och tackade alla närvarande för
deltagande i mötet

Malmö 2OZl-03-Og

Mötessekreterare - Martin Bauhn

Jcn,rnW
Protokolliusteräre - lenny Svensson

,4 4rra

Protokolli usterare -4,v a Bielk

3

FMN MALMÖ

Protokoll konstituerande styrelsemöte

8 mars 2021 i Malmö'
Konstituerande Styrelsemöte Föräldraforeningen Mot Narkotika den

§ 1Mötets öpPnande
öppnat.
ördftirande Fanny Nyberg htilsade alla välkomna och forklarade mötet
§2

iill

Val av sekreterare
mote.tekreterare valdes Eva Bjelk

Val av justerare
Till justerare valdes Martin Philip
§3

§ 4 Godkännande av dagordning
öagordningen ftir det konstituerande styrelsemötet godkiindes'
§ 5 Konstituerande

Val av vice Ordfiirande
Till Vice Ordftirande valdes Jörgen Olsson
b) Val av Kassör
Till Kassör valdes Martin PhiliP
c) Val av Sekreterare
a)

Till

Sel«eterare valdes Maryse Jarl

Styrelsens sammansättning for 2021
Ledamot Fanny Nyberg tillika Ordfiirande
Ledamot Jörgen Olsson tillika Vice Ordftirande
Ledamot Martin Philip tillika Kassör
Ledamot Gunilla Radu
Ledamot Eva Bjelk
Suppleant Maryse Jarl tillika Sekreterare
Suppleant Marie Hofuander

FMN MALMÖ

§ 6 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja 850808-4186 Fanny Nyberg (Ordförande),450204-7576Martin
philip (Kassör) samt 53012 3-3929 Eva Bjelk, att teckna fiireningens firma, varav minst två i

forening
§ 7 Övriga frågor
Inga frågor har hänskjutits

till

§ 8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutades

styrelsen från årsmötet'

till

21 03 1 5

§ 9 Mötets avslutande

ördftirande Fanny Nyberg tackade alla nåirvarande och ft)rklarade mötet avslutat.

2**- &r4
Vid

pr o t o ko lle r

ev{ eielk

fu,*L*?bW
Justerare Martin PhiliP

STADGAR FöR FMN MALMö - antogs vid årsmötet 1993-04-05
sr uÅl ocH

GRUNDPRINctpER

FMN Malmö är en organisation för familjer med missbruksproblem och alla andra
engagerade, som stöder föreningens mål och verksamhetens organisation, som är
partipolitisk och religiöst obunden. FMN Malmös mål är att bekämpa missbruk och förbättra
situationen för alla berörda.
FMN Malmös verksamhet syftar till:

a

o

Att ge anhöriga och andra engagerade insikt och kunskap om hur de skall påverka
missbrukaren till att upphöra med missbruket.
Att hjälpa och stödja anhöriga med deras egen personliga utveckling.
Att påverka opinion och beslutande organ, så att familjer med missbruksproblem kan få
meningsfullt bistånd.
Att verka för effektivisering av missbruks-bekämpningen bl. a genom att arbeta för en
metodutveckling baserad på den betydande erfarenhetsbank som FMN Malmö utgör.
FMN Malmös verksamhet skall kännetecknas av:
engagemang och förståelse - grunden för praktiskt förebyggande arbete och
opinionsbildning
insikt, kunskap, personlig utveckling och gemenskap - grunden för bekämpning av pågående
missbruk
samverkan, professionalism och långsiktighet -grunden för samarbete med organisationer,

myndigheter och enskilda.
FMN Malmös grundprinciper:
a
a

Missbruk är ingen sjukdom, vare sig fysiskt eller psykiskt missbruk.
Missbrukaren skall normalt behandlas som vuxen och fullt tillräknelig. Han får välja mellan
missbruk och icke missbruk och får därmed ta de fulla konsekvenserna av sitt val.
Svårigheten ligger inte i att få missbrukaren att upphöra med missbruket utan att få hans
sociala nätverk att göra vad som krävs för att motivera honom - att konstruera de
omständigheter som behövs.
Missbrukarens sociala nätverk måste:

a
a

Tydligt markera sitt avståndstagande från missbruket - inga dubbla budskap.
Omedelbart upphöra med missriktad hjälp som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt
eller uthärdligt.
Den enda person du direkt kan förändra är dig själv. FMN Malmö kan inte hjälpa alla
den som vill hjälpa sig själv.

1.4

-

bara

§2 ORGANISATION
Föreningens namn är Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN Malmö, och har sitt säte i
Malmö. Föreningen är ansluten till FMN:s Riksförbund. Föreningens högsta beslutande organ
är årsmötet. Mellan årsmötena leds och förvaltas verksamheten av föreningsstyrelsen.
§3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen erhåller alla som ansluter sig till FMN Malmös mål och
grundläggande principer. Medlemskap inträder då medlemsavgift erlagts. Medlem som
uppträder osolidariskt mot föreningen och dess målsättning eller på annat sätt skadar

föreningens verksamhet kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant
beslut kan överklagas till följande årsmöte.
§4 MEDLEMSAVGIFT
Medlem skalltillföreningen erlägga årlig medlemsavgift med belopp som beslutas

i

föreningens styrelse.
§5 ÅRSMöTE

L.
2.

3.

4.
5.
6.

Årsmötet hålles senast under april månad årligen.
Vid årsmötet har varje betalande föreningsmedlem yttrande-, förslags- och rösträtt. lngen
äger dock rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. Beslut vid val sker på
begäran, genom sluten votering. Vid lika röstetal skiljer lotten. Andra frågor än val avgörs
genom acklamation eller rösträkning. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Kallelsen till årsmötet utfärdas minst fyra veckor före mötet. Årsmöteshandlingarna med
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, förslag till verksamhetsplan, budget och
eventuellt inkomna eller av styrelsen framlagda förslag utsänds senast fjorton dagar före
mötet.
Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen minst tre veckor före mötesdatumet för
att kunna behandlas. Styrelsen har att bereda förslag och motioner.
Årsmötet är beslutsmässigt då minst fem medlemmar iföreningen är närvarande.
Vid föreningsårsmötet skall följande ärenden förekomma:

a) Årsmötets öppnande.
b) Fastställande av antalet

närvarande, röstberättigade medlemmar samt ställningstagande till
om årsmötet är beslutsmässigt.

c)

Beslut om årsmötet utlysts enligt stadgarna.

d) God kä n nande av dagord

n

i

ng och föred ragn ingslista.

e)

Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för förhandlingarna.

f)

Beslut om styrelsens verksamhetsberättelse.

s)

Beslut om styrelsens ekonomiska berättelse'

h)

Föredragning av revisionsberättelse.

i)

Fastställande av balansräkning.

i)

Beslut om ansvarsfrihet.
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k) Ställningstagande

till av styrelsen framlagda förslag eller från medlemmar inkomna

motioner.

l)

Fastställande av arbetsplan för närmast kommande verksamhetsperiod.

m) Fastställande av ekonomisk plan för närmast kommande verksamhetsperiod.

n) Beslut om antal ledamöter och suppleanter iföreningsstyrelsen.
o) Val av ordförande och minst två ledamöter samt minst en suppleant.
p) Val av minst en revisor samt minst en suppleant.
q) Val av valberedning med minst två ledamöter varav en sammankallande.

r)
7.

Beslut om eventuellt andra i kallelse angivna frågor.

Protokoll från årsmötet skall inom fyra veckor hållas tillgängligt hos ordförande, sekreteraren
eller på eventuell expedition.
§6 EXTRA ÅnSUöre
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av föreningsstyrelsen eller revisorerna eller när minst
en tredjedel av medlemmarna begär det.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötets kallelse.
Kallelse

till extra årsmöte skall

av styrelsen utsändas senast fjorton dagar i förväg varvid

anges det eller de ärenden som skall behandlas.

§7 FöRENTNGSSTYRELSE
Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av den av årsmötet valda styrelse.
Föreningsstyrelsen ansvarar för att kompetent rådgivning och stöd kan ges till den som tar
kontakt med FMN Malmö.
Föreningsstyrelsen handlägger aktioner, ansvarar för samarbete med andra föreningar,
drogpolitisk opinionsbildning, ekonomisk förvaltning, eventuellt föreningskansli inklusive
personalfrågor samt i övrigt de frågor som årsmötet beslutar eller som erfordras för
utveckling av FMN Malmö. Föreningsstyrelsen skall till årsmöte framlägga
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt förslag till planer och budget inför
nästfölja nde verksa

m

hetsperiod.

1.

Föreningsstyrelsen skall till minst hälften bestå av personer som har erfarenhet av missbruk
inom familjen.

2.

Förenrngsstyrelsen skall bestå av minst tre ledamöter, dock alltid udda antal, samt minst en
sLop ear^:. lv'lardal:icen är två år, halva styrelsen väljs växelvis varje år.

3.

Ti11

styrelseredlerr bör utses den som varit föreningsmedlem i minst ett år och ha verkat för

föreningens bästa. Valbar tillföreningsstyrelsen är varje i FMN Malmö registrerad, betalande
medlem som nomineras av valberedningen.
4.

Föreningsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan
inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av
föreningsstyrelsen och beslutar idess ställe iärenden av löpande natur.
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5.

Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Suppleanter inträder vid behov i den ordning de valts. Samtliga suppleanter kallas till
sammanträdena.
§8 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på så sätt som föreningsstyrelsen beslutar, dock minst två
förening. Firmatecknare ska vara myndig.

i

§9 EKONOMISK FöRVALTNING
räkenskapsår
Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Föreningsstyrelsen upprättar för varje
en
ekonomisk berättelse för föreningen. Berättelsen skall överlämnas till revisor senast
månad före årsmötet.
§10 REVISION
jämte en suppleant. Revisorn
Årsmötet utser för tiden intill nästa ordinarie minst en revisor
samt
skall följa föreningsstyrelsens allmänna verksamhet och ekonomiska förvaltning
och
förelägga årsmötet berättelse med förslag rörande fastställande av balansresultaträkning och frågan om ansvarsfrihet'
§11 STADGEÄNDRING
varvid
Stadgeändring kan ske enbart genom beslut vid två på varandra följande årsmöten
tre
det ena skall vara ordinarie eller på ordinarie årsmöte om förslaget biträds av minst
fjärdedelar av röstberättigade medlemmar'
§12 UPPLöSNING
det ena
Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten varvid
fjärdedelar
skall vara ordinarie eller på ordinarie årsmöte om förslaget biträds av minst tre
av röstberättigade medlemmar.
Vid upplösning av förening skall eventuella behållna medel tillfalla FMN Riksförbund eller
na

rkotikaforskning.
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