Stadgar för Vänsterpartiet i Huddinge
Antagna på partiföreningens extra årsmöte 2016-04-17
§ 1. Dessa stadgar för Vänsterpartiet i Huddinge är ett komplement till de centrala stadgarna och är
utformade för att skydda och utveckla den inre demokratin och säkerställa alla medlemmars rätt att delta i
utformandet av partiets verksamhet och politik.
Medlemskap
§ 2. Var och en som vill verka för Vänsterpartiets politik kan bli medlem.
§ 3. Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och medlemmen är inskriven i partiets
medlemsregister.
§ 4. Medlemskap kan av partiförenings styrelse nekas den som är medlem i konkurrerande politiskt parti,
som uppenbart inte har för avsikt att verka för partiets politik eller som på annat sätt kan förväntas allvarligt
skada partiet.
§ 5. Beslut att neka medlemskap skall med angivande av skäl snarast rapporteras till distriktsstyrelsen.
§ 6. Beslut att neka medlemskap kan överklagas till distriktsstyrelse. Distriktsstyrelses beslut i sådant ärende
kan överklagas till partistyrelsen.
§ 7. Tidigare utesluten medlem kan bli medlem på nytt efter beslut av partistyrelsen.
§ 8. Alla medlemmar har lika rätt att, i de former som följer av dessa stadgar, medverka i utformandet av
partiets politik och verksamhet. Partiets medlemmar har ett gemensamt ansvar för säkerställandet av en fri
debatt där alla bemöts med respekt och tolerans. Alla medlemmar har lika rätt att kandidera till
förtroendeuppdrag.
Beslut och val
§ 9. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen när inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
§ 10. Vid beslutande möten skall beslutsprotokoll föras. Protokoll skall justeras av en eller flera utsedda
justeringspersoner eller av nästkommande möte.
§ 11. Vid lika röstetal i beslut med votering har sittande mötesordförande utslagsröst. Vid lika röstetal i
personval, samt då sittande ordförande saknar rösträtt, avgör lotten.
§ 12. Styrelse eller annan vald beslutande instans är beslutsmässig när de röstberättigade utgör minst hälften
av antalet ordinarie ledamöter.
§ 13. Medlemmar som ingått i en styrelse eller motsvarande har inte rösträtt vid behandling av frågan om
ansvarsfrihet för den egna verksamheten.
§ 14. Vid nominering av kandidater till partiföreningens styrelse, kommunala uppdrag och övriga uppdrag
som partiföreningen kan nominera partimedlemmar till, betraktas alla mandat som obesatta och alla
kandidater behandlas likvärdigt. Partiet eftersträvar spridande av uppdrag och kontinuerlig förnyelse av
föreningens styrelse och parlamentarisk representation.
§ 15. Personval genomförs med slutna sedlar, om någon med förslagsrätt så begär.
§ 16. Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte
synnerliga skäl förhindrar detta. I de fall där suppleanter förekommer skall såväl antalet ordinarie ledamöter
som styrelsen som helhet bestå av minst 50 procent kvinnor. Om synnerliga skäl anförs skall särskilt beslut
om detta fattas och skälen antecknas till protokollet.
§ 17. Vid personval krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om inte
tillräckligt antal kandidater uppnår detta röstetal företas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I
omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas. De som i omvalet fått flest röster
förklaras valda.

§ 18. Antalet suppleanter får inte vara större än antalet ordinarie ledamöter. Den ordning i vilken suppleanter
inträder istället för ordinarie ledamot fastställs i enlighet med röstetalen. Vid lika röstetal fastställs ordningen
genom lottning. Om suppleanter väljs med acklamation fastställs ordningen genom särskilt beslut eller
genom lottning.
Partiföreningen i Huddinge
§ 19. Partiföreningen är partiets grundorganisation och består av medlemmar inom Huddinge kommun.
§ 20. Partiförenings gränser och namn, liksom delning eller sammanslagning av partiföreningar, beslutas av
distriktsstyrelsen efter diskussion med berörda partiföreningar.
§ 21. Partiföreningens uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för
partiet och verka för dess politik. Detta sker genom att formulera och föra fram lokala krav och förslag,
stödja och organisera rörelser och aktiviteter till stöd för partiets strävanden samt genom att delta i
kommunalpolitiskt arbete. Verksamheten skall kännetecknas av öppenhet och strävan efter dialog med
medborgarna.
§ 22. Partiföreningens uppgift är vidare att genom deltagande i den interna partidiskussionen och genom
studier i marxistisk, feministisk och annan politisk teori bidra till partiets utveckling.
§ 23. Partiföreningen utformar själv sin organisation och sitt arbetssätt i överensstämmelse med
Vänsterpartiets stadgar och på ett sådant sätt att demokratin garanteras och alla medlemmars möjlighet till
deltagande i verksamheten säkras.
Partiföreningens årsmöte
§ 24. Partiföreningens högsta instans är årsmötet, som genomförs före mars månads utgång om inte särskilda
skäl förhindrar detta.
§ 25. Partiföreningens medlemmar kallas till årsmöte senast två veckor före dess genomförande.
§ 26. Årmöteshandlingar hålls tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida eller annat lämpligt sätt
senast en vecka före årsmötet. Följande handlingar skall tillhandahållas:
- dagordning
- styrelsens verksamhetsberättelse
- styrelsens ekonomiska rapport
- kommungruppens rapport
- revisorernas berättelse
§ 27. Extra årsmöte genomförs när styrelsen finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel av
medlemmarna skriftligt så begär. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen.
§ 28. Rösträtt på årsmötet har endast partiföreningens medlemmar. Årsmötet beslutar om yttrande- och
förslagsrätt för inbjudna gäster.
§ 29. Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:
- styrelsens verksamhetsberättelse
- styrelsens ekonomiska rapport
- kommungruppens rapport
- revisorernas berättelse
- beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
- inkomna motioner
- val av styrelse
- val av revisorer
Därutöver behandlas de ärenden som beslutas av årsmötet.
§ 30. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och kommungruppens
rapport skall föreligga skriftligt.

§ 31. Årsmötets val bereds av en valberedning utsedd av föregående årsmöte eller, då så inte kunnat ske, av
tidigare medlemsmöte. Rätt att nominera har partiföreningens medlemmar. Formerna för nominering
fastställs i övrigt av valberedningen.
Partiförenings styrelse
§ 32. Partiföreningens ordförande respektive kassör väljs av årsmötet i separata val. Styrelsen utser därutöver
de poster som anses behövliga.
§ 33. Styrelsens och revisorernas mandatperiod är ett år.
§ 34. Styrelsen, som är ansvarig inför årsmötet, leder och utvecklar partiföreningens verksamhet politiskt och
organisatoriskt, ansvarar för partiföreningens ekonomi och administration samt kallar till och förbereder
regelbundna medlemsmöten.
§ 35. Styrelsen har arbetsgivaransvar för av partiföreningen anställd personal och sluter avtal.
§ 36. Styrelsen ansvarar för att partiföreningens handlingar och föremål förvaras och bevaras på ett
betryggande sätt.
Revisorer och revision
§ 37. Partiets räkenskaper och förvaltning granskas av valda revisorer som rapporterar till partiföreningens
årsmöte.
§ 38. Revisor kan inte ingå i den styrelse vars verksamhet uppdraget omfattar. Revisor kan heller inte vara
anställd av den granskade instansen.
Kommungrupp
§ 39. Vänsterpartiets förtroendevalda i Huddinge kommun har att verka för partiets politik. De vägleds i sitt
arbete av partiprogram och övriga program, av kongressbeslut samt av beslut i partiets organ på motsvarande
nivå. De skall hålla en nära kontakt med partiets medlemmar och delta i partiets diskussioner och
verksamhet.
§ 40. Vänsterpartiets parlamentariskt förtroendevalda i Huddinge kommun skall betala 10% av erhållna
arvoden till partiföreningen. Partiet motverkar att politiskt förtroendevalda berikar sig på förtroendeuppdrag.
Samtliga kandidater till politiska förtroendeuppdrag för partiet som innebär en ekonomisk ersättning, skall
för att få kandidera förbinda sig att, i händelse av att kandidaten blir vald och får inkomster på grund av sitt
förtroendeuppdrag, se till att den överenskomna andelen av arvodet månatligen betalas till partiföreningen.
Valberedningen skall få del av redovisning av vilka som betalat in sin partiskatt under innevarande period.
Inbetald partiskatt skall vara offentlig.
§ 41. Kommunfullmäktigegrupp utarbetar, om partiföreningens styrelse så begär, stadgar för sin verksamhet.
Dessa fastställs av partiföreningens styrelse eller medlemsmöte.
§ 42. Kommunfullmäktigegrupp och partiföreningsstyrelse genomför, om gruppen eller styrelsen så begär,
gemensamt sammanträde.
§ 43. Kandidatlistor för val till kommunfullmäktige fastställs av partiförenings medlemsmöte.
Uteslutning
§ 44. Medlem som uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna, tillhör konkurrerande politiskt parti
eller på annat sätt allvarligt skadar partiet kan uteslutas.
§ 45. Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen efter det att berörd medlem och dennes partiförening och
distrikt getts möjlighet att yttra sig. Verkställande utskottet kan under den tid ett uteslutningsärende bereds
suspendera berörd medlem från partiets verksamhet.
Suspenderingen gäller till nästkommande partistyrelsemöte. Partistyrelsen kan besluta om förlängd
suspendering till det därefter följande partistyrelsemötet.

§ 46. Uteslutningar rapporteras till kongressen. Om någon på kongressen yrkar att viss uteslutning skall
upphävas eller om den som uteslutits överklagat beslutet behandlas detta ärende i den ordning kongressen
bestämmer.
Upplösning av partiförening
§ 47. Partiförening kan endast upplösas genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten. Om vid
ett av dessa minst tre av de närvarande röstar för fortsatt verksamhet skall organisationen bestå.
§ 48. Om partiförening upplöses tillfaller alla dess tillgångar det distrikt den tillhört. Kvarvarande
medlemmar överförs till den partiförening som distriktsstyrelsen bestämmer.
Stadgarnas giltighet och tolkning
§ 49. Dessa stadgar kan endast ändras av föreningens årsmöte.
§ 50. Årsmötets beslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.
§ 51. Tvist om stadgarnas tolkning avgörs av föreningens styrelse.

