StaDgAR fÖR MiLJöpaRtIeT dE gRÖNA i ÖsTERgöTlANd
Antagna första gången vid medlemsmöte 14 november 2015
Fastställs genom ett andra, likalydande beslut vid årsmötet 2016

ÖSTERGÖTLAND

StaDgAR fÖR MiLJöpaRtIeT dE gRÖNA i ÖsTERgöTlANd
Antagna första gången vid medlemsmöte 14 november 2015
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1. Namn
1.1.Organisationens namn är Miljöpartiet de gröna i Östergötland.

2. Ändamål
2.1.

Miljöpartiet de gröna i Östergötland utgår från Miljöpartiets lokalavdelningar i
Östergötland och har till ändamål att bedriva regional politisk verksamhet i
enlighet med riksorganisationens program och beslut.

2.2.

Särskilt ansvar gäller för:
– medlemsaktiviteter
– stöd till lokalavdelningar
– interna demokratiska val
– valrörelsearbete
– samordning mellan olika politiska nivåer och partiorgan
– fastställande av valsedlar inför val till Riksdagen och Regionfullmäktige

3. Verksamhetsår
Organisationens verksamhetsår är kalenderår.

3.1.

4. § 4. Medlemskap
För medlemskap gäller reglerna i § 3 i riksorganisationens stadgar.
Dessa lyder:
§ 3.1 Var och en som vill verka enligt partiets program och stadgar och som betalat
fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet.
§ 3.2 Medlem ansluts till riksorganisationen samt till distrikts- och
lokalavdelning.
§ 3.3 Medlem får inte vara med i mer än en lokalavdelning.

4.1.

5. Organ
5.1.

Distriktsorganisationens organ är Distriktsstämma, Distriktsstyrelse (DS),
Valberedning och Revisorer.

6. Distriktsstämma
6.1.

Distriktsorganisationens högsta beslutande organ är Distriktsstämma, som hålls
minst två gånger per år, varav en stämma är årsstämma.

6.2.

Rösträtt och yrkanderätt vid distriktsstämman har av lokalavdelningarna utsedda
ombud.
6.2.1.

Antalet ombud vid distriktsstämma ska vara 31

6.2.2. Stämman kan fatta beslut när minst 20 ombud närvarar.
6.2.3. Samtliga lokalavdelningar i Östergötland utser ett ombud vardera. Övriga
ombud upp till fastställt antal fördelas proportionerligt mellan
lokalavdelningar utifrån medlemsantal den 31:a december föregående år.
6.2.4. Lokalavdelningarna utser även ersättare för ombud.
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6.2.5. Val av ombud och ersättare skall styrkas med protokollsutdrag från
lokalavdelnings styrelse- eller medlemsmöte.
6.2.6. Distriktsstyrelsen ska senast den 15:e februari varje år fastställa
ombudsfördelning för det aktuella året samt meddela lokalavdelningarna
denna.
6.3.

Närvaro- och yttranderätt har alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i
Östergötland.

6.4.

Kallelse till distriktsstämma ska sändas med ärendeförteckning senast fyra veckor
innan mötesdatum.

6.5.

Distriktsstämma ska vid behov behandla fyllnadsval till förtroendeuppdrag.

6.6.

Distriktsstämma efter allmänt val ska behandla val till politiska uppdrag som
förvärvats i och genom Region Östergötland.

6.7.

Motion till distriktstämma ska vara inlämnad senast 60 dagar före stämman.
Motionsrätt har lokalavdelning samt enskild medlem.
6.7.1.

Motion från lokalavdelning ska behandlas av stämma.

6.7.2.

Motion från enskild medlem kräver stöd av minst fem medlemmar för att
behandlas av stämma.

7. Årsstämma
7.1.

Årsstämma ska hållas under perioden 1 mars till 15 april.

7.2.

Årsstämman ska behandla följande ärenden:
7.2.1.

Distriktstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret.

7.2.2.

Regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse.

7.2.3.

Revisionsberättelsen.

7.2.4.

Ansvarsfrihet för Distriktstyrelsen.

7.2.5.

Val av distriktsorganisationens ordförande, vice ordförande, sekreterare
samt kassör. Samtliga tillika ledamöter i Distriktstyrelsen.

7.2.6.

Val av övriga ledamöter och ersättare till Distriktstyrelsen.

7.2.7.

Val av revisorer samt ersättare.

7.2.8. Val av distriktsvalberedning varav en sammankallande.
7.2.9.

Val av representant till partiets riksvalberedning.

7.2.10. Budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
7.3.

Årsstämma året före valår till Riksdag och Regionfullmäktige ska även fastställa
regler för kandidatnominering och regler för fastställande av valsedlar till regionoch riksdagsval.

8. Distriktsstyrelsen
8.1.

Styrelsen för partidistriktet är organisationens beslutande organ mellan
distriktsstämmor. Styrelsen förbereder distriktsstämmor samt svarar för
samordning och utveckling av den regionala politiken.

8.2.

Distriktsstyrelsen är även distriktsorganisationens administrativa och
verkställande organ samt företräder distriktsorganisationens utåt.

8.3.

Distriktsstyrelsen utgörs av elva ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

8.4.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses för ett år. Övriga
styrelseledamöter utses varvat för två år.
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8.5.

Vid avsägelse av styrelseledamot inträder ersättare som ordinarie enligt
rangordning som fastställs av distriktsstämma

8.6.

Vid avsägelse av ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör utser
styrelsen inom sig ny tillförordnad funktionär till det vakanta uppdraget, tills ny
kunnat utses av en distriktsstämma

8.7.

Till Distriktsstyrelsen adjungeras riksdagsledamot för riksdagsvalkretsen,
gruppledaren i Regionfullmäktige samt representanter för Gröna Studenter, Grön
Ungdom och Gröna Seniorer i Östergötland.

8.8.

Distriktsstyrelsen utser firmatecknare.

8.9.

Styrelsen ska årligen upprätta översiktlig fyraårsplan inklusive ekonomiska
förutsättningar samt fastställa arbetsordning för ordförande, kansli och eventuella
utskott.

8.10. Distriktsstyrelsen ska fastställa valsedlar till riksdags- och regionfullmäktigeval.
8.11. Styrelsen ska behandla val till förtroendeuppdrag vilka är brådskande och inte
kan anstå till nästa distriktsstämma.
8.12. Distriktsstyrelsens arbete regleras av en arbetsordning som fastställs av
distriktstämma.
8.13. Distriktsstyrelsen organiserar i övrigt sitt eget arbete och kan tillsätta
arbetsgrupper och utskott.
8.14. Distriktsstyrelsen sammanträder minst fyra ggr per år.
8.15. För beslut krävs närvaro av minst hälften av styrelsens ledamöter.
8.16. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden
undantaget ärenden som berör enskild person.
8.16.1. Ordföranden får i särskilda fall ensidigt besluta att ett ärende ska
behandlas enskilt i styrelsen.

9. Distriktsvalberedning
9.1.

Distriktsvalberedningen består av en sammankallande och fyra övriga ledamöter.

9.2.

Nomineringar av ledamöter till distriktsvalberedningen görs av lokalavdelningar.

9.3.

Valberedningen bereder valärenden till distriktsstämma och distriktsstyrelse.

9.4.

Valberedningens uppdrag regleras i arbetsordning fastställd av distriktstämma.

10. Revisorer
10.1. Årsstämman utser två revisorer, varav den ena är sammankallande, samt en
ersättare.
10.2. Revisorerna ska granska och avge rapport om distriktsstyrelsens verksamhet samt
revidera räkenskaperna.
10.3. Distriktstyrelsens protokoll och räkenskaper överlämnas för revision senast sex
veckor före årstämma.
10.4. Revisorernas berättelse överlämnas till distriktsstyrelsen senast två veckor före
årsstämma.

11. Medlemsomröstning
11.1.

Distriktsstämma eller Distriktsstyrelsen kan besluta om medlemsomröstning.

11.2. Medlemsomröstning ska alltid hållas om minst 10 % av distriktsorganisationens
enskilda medlemmar begär detta.
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12. Beslut på distriktsstämma och i distriktsstyrelse
12.1. Som beslut gäller den mening, som fått flest röster (enkel majoritet).
12.2. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
12.3. Omröstning sker öppet.
12.4. Vid personval hålls sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.
12.5. Beslut om Regionalt partiprogram ska fattas med två tredjedels majoritet.

13. Konﬂikthantering
13.1. Konflikter inom organisationen ska hanteras enligt § 21 i riksorganisationens
stadgar.
13.2. Om minst 30 av en lokalavdelnings medlemmar, eller en tredjedel av
medlemmarna, vilket som är mindre, så begär får Distriktsstyrelsen eller
Partistyrelsen upphäva ett i lokalavdelningen fattat beslut eller slå fast att beslut
tills vidare inte får fattas i ett ärende.
13.3. Om det är fråga om grova missförhållanden som riskerar att allvarligt skada
partiet eller om lokalavdelningen helt har upphört att fungera får Distriktstyrelsen
eller Partistyrelsen fatta sådant beslut på eget initiativ.
13.4. Vad som sagts i § 13.2 ovan gäller på motsvarande sätt för distriktsavdelningen.
Det är då enbart partistyrelsen som har rätt att ingripa.

15. Uteslutning
15.1. En medlem som medvetet motverkar partiets ändamål eller på annat sätt
allvarligt skadar partiet får uteslutas ur partiet.
15.2. Fråga om uteslutning kan endast väckas av Distriktsstyrelsen, Partistyrelsen eller
partisekreteraren. Fråga om uteslutning ska hanteras enligt § 21 i
riksorganisationens stadgar.
15.3. Beslut om uteslutning kan endast fattas av Partistyrelsen.
15.4. Utesluten medlem kan, efter ansökan, beviljas återinträde av Partistyrelsen för
Miljöpartiet de gröna. Inträde beviljas dock tidigast ett år efter uteslutningen.

16. Stadgeändring
16.1. För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två av varandra följande
distriktsstämmor.

17. Upplösning
17.1. Distriktsorganisationen kan upplösas genom beslut med två tredjedelars majoritet
av två på varandra följande distriktsstämmor.
17.2. Om fråga om upplösning ska behandlas av distriktsstämma ska samtliga
medlemmar kallas till mötet och ha rösträtt i frågan.
17.3. Vid beslut om upplösning övergår eventuella medel till Miljöpartiet de grönas
riksorganisation.
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