Ärende 9a

Stadgar för Göteborgs
socialdemokratiska partidistrikt
Innehåll

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom stadgekommitténs förslag och föreslår
att distriktskongressen att ställa sig bakom förslaget till nya stadgar

Distriktsstyrelsen tillsatte genom beslut en stadgekommitté med uppgift att
 se över de nuvarande stadgarna och lämna förslag till hur de kan harmoniseras med de
senaste förändringarna av partiets stadgar
 studera om uppgiftsfördelningen mellan partidistriktet, kretsarna och de
socialdemokratiska föreningarna kan regleras tydligare än i dagens stadgar
 se över de olika beteckningar för partidistriktets kongresser, som finns i dagens stadgar
 lämna förslag till regler om hur valsedlar upprättas m.m.
Kommittén fick följande sammansättning: Joakim Hagberg, Rikard Ledin, Sophie
Kulevska, Lars-Ola Dahlquist och Eva-Marie Rasmusson, sammankallande. Sophie
Kulevska har under arbetets gång lämnat sitt uppdrag och ersatts av Suzan Razul.
Stadgekommittén lämnade den 19 september 2016 en delrapport. I denna redovisade
kommittén att den såg problem med att anpassa stadgarna för partidistriktet till
partiets, då de senare i fråga om medlemskapet var oklara på flera punkter.
Stadgekommittén föreslog att partidistriktet skulle motionera till 2017 års
partikongress för att söka få en ändring av partistadgarna till stånd. Partidistriktets
styrelse instämde i förslaget, varefter en motion inlämnades till kongressen.
Partistyrelsen valde emellertid att inte vidta några ändringar i stadgarna (förutom att
föra in de nya namnen på partidistrikten Göteborgsområdets partidistrikt och
Fyrbodals partidistrikt). Istället meddelade partistyrelsen sin avsikt
”att inför kommande partikongress ta initiativ till en stadgekommitté som får till uppgift
att genomlysa våra stadgar och komma med förslag till de ändringar som behöver göras. Den
av partistyrelsen valda kommitté kommer att få bedöma de förslag som väckts samt
återkomma med förslag. Motioner som föreslår stadgeändringar föreslås därför bli
besvarade.” (språkfelet finns i originalet)
I delrapporten redovisade stadgekommittén vidare att den organisationsutredning
inom partidistriktet, som lämnade sina förslag år 2012, innehöll förslag som rimligen
borde få konsekvenser för stadgarna. Stadgekommittén skisserade olika möjligheter
att hantera problemet, men fick inte något entydigt svar i de tilläggsdirektiv som
kommittén sedan fick.
I det förslag till nya stadgar, som kommittén nu framlägger, har mot den bakgrunden
gjorts ett försök att harmonisera stadgarna för partidistriktet med partiets stadgar.

Vidare har kommittén sökt finna uppgifter för kretsarna, vilka är unika för dem, så
att uppgiftsfördelningen blir tydligare. I det följande kommenteras förändringarna
något. En mer detaljerad beskrivning av regelförändringarna finns i avsnittet
Stadgekommentar.

Harmonisering med partistadgarna
Stadgeförslaget innehåller på flera ställen mindre genomgripande formuleringar, där
de bestämmelser som gäller i partistadgarna har förts in i dem för partidistriktet. Det
gäller bland annat hur uppgiften för partidistriktet beskrivs och vilka tider som skall
gälla för kallelse och handlingars utsändande till distriktskongressen.

Medlemskapet
Den största förändringen gäller emellertid en kärnfråga: hur medlemskapet i partiet
definieras.
Fram till kongressen 2015 gällde att medlemskap i partiet vanns genom att man
betalade den fastställda partiavgiften: ”Genom att erlägga avgift är man medlem i
partiet”. Kongressen år 2015 beslöt att ändra denna regel. I de nuvarande stadgarna
gäller att ”Den som ansökt om medlemskap är medlem i partiet.” (våra
understrykningar)
I samband med den förändringen, formulerade kongressen vilka rättigheter som
tillkommer dem, som har ansökt om medlemskap utan att betala avgift. Det gäller
bland annat rätten att delta i mötesverksamheten, att få information om partiets
ställningstaganden i olika frågor, att ställa förslag vid möten och att motionera till
årsmöten och kongresser. Bara genom att anmäla sig som medlem får man alltså
ganska omfattande rättigheter i partiet, enligt partiets stadgar.
För att få fulla rättigheter i partiet krävs emellertid att man betalar avgift. Då får man
därtill rätt att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar och
man kan få förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar. Det är också
bara de betalande medlemmarna som är ombudsgrundande vid kongresser.
Genom besluten har alltså partiet skapat två slags medlemskap; ett A-medlemskap
och ett B-medlemskap, där skillnaden dem emellan är huruvida medlemmen har
betalat avgift.
Stadgekommittén har i det föreliggande förslaget behållit huvudinriktningen i
partistadgarna: det skall vara möjligt att ha två slags medlemskap. Emellertid har

kommittén i sitt förslag begränsat möjligheterna till inflytande om man inte är
betalande medlem – rätten att motionera, att ställa förslag vid möten och att delta i
rådslag förbehålls i stadgekommitténs förslag de medlemmar som har betalat avgift.
Vidare föreslår stadgekommittén en ny regel för dem, som har blivit medlemmar
utan att erlägga avgift. Denna återfinns i 3 §, 5 mom. stadgarna för
socialdemokratiska föreningar och stipulerar att man efter tolv månaders
medlemskap blir avgiftsskyldig. Någon motsvarande regel finns inte i partiets stadgar,
men stadgekommittén anser att det är orimligt att man skall kunna vara partimedlem
under lång tid, utan att någonsin erlägga avgift. I styckets andra mening anges att
man efter tolvmånadersperiodens slut har ytterligare sex månader på sig att betala
avgift. Sammantaget innebär alltså reglerna i extremfallet at man kan vara medlem i
18 månader utan att betala partiavgift, en regel som kommittén bedömer vara
tillräckligt generös.
Den skillnad mellan medlemskategorierna, som behöver klargöras i stadgarna är bara
i mycket begränsad utsträckning genomförd i partistadgarna. Stadgekommittén har
därför på en hel del ställen tydliggjort, vad som gäller för olika medlemmar.
Huvudprincipen i partiets stadgar är att man skall ha varit betalande medlem i två
veckor för att få fulla rättigheter i partiet. Detta framgår bara på ett ställe i partiets
stadgar, i 2 kap. 5 §, 6 mom., som handlar om val av ombud till kongress. I förslaget
till nya stadgar har kommittén för klarhets vinnande lagt in det på fler ställen, i
anslutning till bestämmelser, där det är naturligt att söka efter denna skillnad
medlemskategorier emellan.
Den formella regeln, att man skall ha varit betalande medlem i två veckor för att få
fulla rättigheter i partiet, är en smula omständlig att uttrycka på varje ställe, där det
finns anledning att betona skillnaden mellan olika medlemmar. Därför har begreppet
”betalande medlem” använts på flera ställen. Stadgekommittén vill betona att den
praktiska tillämpningen dock skall vara, att betalning skall ha gjorts två veckor innan
man kan få rätt att till exempel rösta vid möten.

Administrationsmedlemskap
I stadgarna fram till kongressen år 2015 fanns en möjlighet för partimedlemmar att
betala en administrationsavgift till en socialdemokratisk förening, för att få del av
dess utskick, kallelser et cetera. I dagligt tal kom denna möjlighet att kallas ”extra
medlemskap” och användes av inemot en tredjedel av medlemmarna i landet. Två
situationer var typiska för extramedlemmarna: de hade sin arbetsplats i en kommun,

men bodde i en annan. De kunde då vara med i sin arbetsplatsförening och samtidigt
ha sitt partimedlemskap i hemkommunen. Den andra stora gruppen var de, som har
flyttat till en annan del av landet – men som ville behålla kontakten med den tidigare
hemortens socialdemokratiska förening.
Vid 2015 års kongress togs denna möjlighet bort. I partistyrelsens förslag till
kongressen kommenteras inte detta över huvud taget. Förslaget från partistyrelsen
var således i bokstavlig mening omotiverat – vilka motiv som eventuellt låg bakom
var och är fördolda. Det kan således till och med ha varit ett misstag.
I det förslag som stadgekommittén nu framlägger, har denna möjlighet återinförts i
stadgarna. Det är förstås särskilt viktigt för en stad som Göteborg, med stor
arbetsinpendling, att denna möjlighet återuppstår.

Fördelning av ombud
I dagens stadgar finns en regel om hur fördelningen distriktskongressens ombud på
föreningar och klubbar skall gå till: ”Ombuden till distriktskongressen fördelas
proportionellt efter det antal medlemmar som finns i varje förening/klubb den 31 december året
innan. Med medlem avses här även personer som erlagt administrationsavgift.”
Partiets nya stadgar gör klar skillnad mellan de olika medlemskapen: det är
betalningen av avgift, som är det centrala. Först när den sker, får man rätt att rösta
och det är också först då, som man blir ombudsgrundande till partiets kongresser, det
gäller såväl distriktskongressen som partikongressen. Mot den bakgrunden bör
ombudsfördelningen renodlas; den bör ske på samma sätt som till partikongress.
Stadgekommittén har därför utformat reglerna om fördelningen av kongressombud
med det som utgångspunkt.
Hittills har vidare alla medlemmar i en förening, som är för liten för att få egna
ombud, medgivits förslagsrätt vid distriktskongressen. I praktiken har bestämmelsen
fått en kanske inte helt avsedd effekt. Om föreningen har, låt säga, sju medlemmar,
så får alla förslagsrätt. En förening med 30 medlemmar får, å andra sidan, tre-fyra
ombud, vilka har förslagsrätt. Om det skall finnas en mening med att begränsa
förslagsrätten i stadgarna, bör man enligt stadgekommittén utgå ifrån dem, som utgör
distriktskongressen och därutöver vara relativt restriktiv. Kommittén föreslår därför,
att små socialdemokratiska föreningar ges samma antal representanter med
förslagsrätt, som organisationsanslutna fackföreningar, således en representant.

Kretsstadgar
I stadgarna för de nuvarande stadsdelskretsarna har gjorts ett fåtal ändringar. En av
dem är att döpa om kretsarna till partikretsar – i förslaget till stadgar kopplas alltså
kretsarna fria från stadsdelarna. Detta gäller även dagens regel att ändrad
stadsdelsindelning med automatik leder att partiorganisationen ändras.
Motiven till ändringarna är huvudsakligen två. Genom namnbytet uppnås att man
klarare ser kretsarna som ett partiorgan; det är partidistriktet som är indelat i kretsar –
de är inte en del av den kommunala organisationen. Vidare är den kommunala
organisationen stadd i förändring – skapande av centrala nämnder för förskola och
grundskola kommer givetvis att få återverkningar på stadsdelarna. Vad som kommer
att hända med dessa är tämligen ovisst. Stadgekommittén bedömer därför att det är
klokt att släppa den nära kopplingen till stadens delar i stadgarna. Därför har det i
förslaget tagits in en regel om att det är distriktskongressens höstmöte, som beslutar
om eventuella gränsförändringar i partikretsarna.

Nya uppgifter
Stadgekommittén har haft i uppdrag att studera uppgiftsfördelningen i stadgarna
mellan partidistrikt, kretsar och socialdemokratiska föreningar. Kommittén har i detta
kommit fram till att det är en uppgift, som saknas, eller åtminstone är oklart uttryckt,
i dagens stadgar. Där talas allmänt om ”samordning av politiken i stadsdelen”. I förslaget
från stadgekommittén har detta konkretiserats till ”samordning av lokalpolitiska
prioriteringar, samt förmedling av dessa till förtroendevalda som representerar partikretsen.”
Det klargör kretsens politiska uppgift, samtidigt som rollen som kontaktorgan för
de förtroendevalda tydliggörs.
Det senare uppdraget gör också att kretsens roll i nomineringsarbetet har
förtydligats genom två nya attsatser.
Vidare har uppgiften ”kommunikation med väljare…” flyttats till stadgarna för
socialdemokratiska föreningar. Stadgekommittén menar att det är logiskt med
hänsyn till att föreningarna redan har uppdraget att utforma den
socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna, medan kretsens uppgift är
samordning av politiken inom kretsen.

Beteckningar på distriktskongressen
I dagens stadgar finns flera beteckningar på partidistriktets högsta beslutande
organ: årskongress, distriktskongress, representantskap och partidistriktets

årsmöte. Det uppdrag som stadgekommittén har haft att se över de olika
beteckningarna, skall även ses mot bakgrund av att en praxis har utvecklats,
vilken inte har kommit att uttryckas i stadgarna: under våren genomförs ett
årsmöte, med behandling av verksamhetsberättelser, bokslut, stadgeenliga val, et
cetera. Behandling av motioner och förslag från distriktsstyrelsen i olika frågor
har sedan en tid tillbaka behandlats vid en distriktskongress under hösten.
I stadgeförslaget har kommittén tagit fasta på denna praxis. Vi föreslår att det
allomfattande begreppet för partidistriktets högsta beslutande organ blir
distriktskongress. Denna kan sedan genomföras i form av årsmöte, höstmöte och
undantagsvis som extra kongress, där extra har synonymerna ovanlig eller utöver
det vanliga och inte ytterligare en. Förslaget illustreras i den följande
uppställningen.

Distriktskongress

Årsmöte

Höstmöte

Extra distriktskongress

På ett flertal punkter i stadgarna anges att ”distriktskongressen” skall fatta beslut i
olika ärenden, således utan att specificera om det är årsmötet eller höstmötet som
skall besluta. I dessa ärenden är det således möjligt att ta upp ett ärende till beslut
på ettdera årsmötet eller höstmötet.

Dagordning för distriktskongressens årsmöte
I stadgarna har ingen förändring gjorts av den uppräkning av ärenden, som
återfinns i 5 §, 3 mom. stadgarna för distriktet. Där återfinns punkten ”Val av
styrelse, revisorer och revisorssuppleanter.” Denna punkt innehåller i praktiken
flera delar, vilka regleras på olika ställen i stadgarna. För klarhets vinnande väljer
stadgekommittén att nämna dem i det följande:
Val av
 Ordförande (6 §, 2 mom.)
 Eventuellt: verkställande utskott (6 §, 3 mom.)








Ordförande i det fackliga utskottet (6 §, 5 mom.)
Studieorganisatör (6 §, 5 mom.)
Övriga ledamöter av styrelsen (6 §, 2 mom.)
Eventuellt: suppleanter (6 §, 2 mom.)
Revisorer (8 §, 1 mom.)
Revisorssuppleanter (8 §, 1 mom.)

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Distriktsstadgar

Stadgar för Göteborgs
socialdemokratiska
partidistrikt

§ 1 Partidistriktets uppgift
Partidistriktet ansvarar för:
 utåtriktad opinionsbildning för
partiets idéer och politik inom
verksamhetsområdet
 valorganisationen i
verksamhetsområdet
 nominering av politiskt
förtroendevalda
 utveckling och samordning av
politiken inom kommunen
 kommunikationsstöd till
riksdagsledamöter på valkretsnivå
 kontakter med distriktets lokala
partiorganisationer,
Socialdemokraterna i Västsverige –
partidistrikt i samverkan och med
partistyrelsen
 samarbete med arbetarrörelsens
barn- och ungdomsorganisationer
 facklig-politisk och övrig
organisationsverksamhet

§ 1 Partidistriktets uppgift
Partidistriktet ansvarar för:
 utåtriktad opinionsbildning för
partiets idéer och politik inom
verksamhetsområdet
 valorganisationen i
verksamhetsområdet
 utveckling och samordning av
politiken inom kommunen
 nominering av kandidater till politiska
uppdrag
 kommunikationsstöd till
riksdagsledamöter på valkretsnivå
 kontakter med distriktets lokala
partiorganisationer,
Socialdemokraterna i Västsverige –
partidistrikt i samverkan och med
partistyrelsen
 samarbete med arbetarrörelsens barnoch ungdomsorganisationer

 stöd för organisations- och
verksamhetsutveckling i
stadsdelskretsar och
föreningar/klubbar anslutna till
partidistriktet
 de uppgifter som i andra
partidistrikt åvilar
arbetarekommuner

 facklig-politisk och övrig
organisationsverksamhet
 utveckling och samordning av
studieverksamheten
 stöd för organisations- och
verksamhetsutveckling i partikretsar
och föreningar/klubbar anslutna till
partidistriktet
 därutöver de uppgifter som i andra
partidistrikt åvilar arbetarekommuner
▪ kommunikation med väljare inom

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

kommunen
▪ utveckling av förtroendevalda
▪ medlemsintroduktion
§ 2 Organisation
Moment 1
Partidistriktets område utgörs av
Göteborgs stad.

§ 2 Organisation
Moment 1
Partidistriktets område utgörs av
Göteborgs stad.

Moment 2
Partidistriktet antar för sitt
verksamhetsområde en
organisationsplan. Av denna ska
framgå vilka socialdemokratiska
föreningar och klubbar som ingår i
partidistriktet samt hur detta är indelat
i stadsdelskretsar.
Medlemmar som inte önskar ha sitt
partimedlemskap i någon av de
existerande föreningarna/klubbarna
ska av partidistriktet samlas i en för
hela partidistriktet gemensam fri grupp.

Moment 2
Partidistriktet antar årligen för sitt
verksamhetsområde en
organisationsplan. Av denna ska framgå
vilka socialdemokratiska föreningar och
klubbar som ingår i partidistriktet samt
hur detta är indelat i partikretsar.
Medlemmar som inte önskar ha sitt
partimedlemskap i någon av de
existerande föreningarna/klubbarna ska
av partidistriktet samlas i en för hela
partidistriktet gemensam fri grupp.

Moment 3
Partidistriktets styrelse ansvarar för att
det inom partidistriktets
verksamhetsområde finns en
förenings/klubb- och valorganisation
med anknytning till bostadsområden
och arbetsplatser.

Moment 3
Partidistriktets styrelse ansvarar för att
det inom partidistriktets
verksamhetsområde finns en
förenings/klubb- och valorganisation
med anknytning till bostadsområden och
arbetsplatser.

§ 3 Medlemskap i Partidistriktet
Moment 1
Samtliga inom partidistriktets område
befintliga socialdemokratiska
föreningar och klubbar,

§ 3 Medlemskap i partidistriktet
Moment 1
Samtliga inom partidistriktets område
befintliga socialdemokratiska föreningar
och klubbar, socialdemokratiska

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

socialdemokratiska kvinnoklubbar,
kristna socialdemokratiska grupper,
socialdemokratiska studentklubbar,
fackklubbar samt medlemmar i den fria
gruppen ska ingå i partidistriktet.
SSU-kommun/SSU-klubb som
erkänner de allmänna grundsatserna i
socialdemokratins program och som
begär inträde i partidistriktet ska
beviljas detta.
Vid anslutning till partidistriktet ska
samtliga medlemmar i sådan SSUkommun/SSU-klubb som har fyllt
femton år tillhöra partidistriktet.

kvinnoklubbar, kristna
socialdemokratiska grupper,
socialdemokratiska studentklubbar,
fackklubbar samt medlemmar i den fria
gruppen ska ingå i partidistriktet.
SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner
de allmänna grundsatserna i
socialdemokratins program och som
begär inträde i partidistriktet ska beviljas
detta.
Vid anslutning till partidistriktet ska
samtliga medlemmar i sådan SSUkommun/SSU-klubb som har fyllt
femton år tillhöra partidistriktet.

Moment 2
Lokal facklig organisation kan
organisationsanslutas som medlem till
partidistriktet om organisationen har
sitt säte inom Göteborgs kommun.
Organisationens medlemmar erhåller
medlemskap i partiet efter enskild
ansökan.

Moment 2
Lokal facklig organisation kan
organisationsanslutas som medlem till
partidistriktet om organisationen har sitt
säte inom Göteborgs kommun.
Organisationens medlemmar erhåller
medlemskap i partiet efter enskild
ansökan.

§ 4 Avgifter
Moment 1
Partidistriktets medlemsavgift för
kommande verksamhetsår fastställs av
distriktskongressen. Uppbörden av
avgifterna ombesörjs av partistyrelsen.
Inbetalade avgifter för partidistriktet
utbetalas av partistyrelsen per den 30
juni och den 31 december det år som
avgifterna har erlagts av medlemmen.

§ 4 Avgifter
Moment 1
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av
partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
partidistriktet utbetalas av partistyrelsen
per den 30 juni och den 31 december det
år som avgifterna har erlagts av
medlemmen.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

§ 5 Distriktskongress
Moment 1
Distriktskongressen är partidistriktets
högsta beslutande organ och består av
251 ombud, samt distriktsstyrelsen och
distriktets revisorer.

§ 5 Distriktskongress
Moment 1
Distriktskongressen är partidistriktets
högsta beslutande organ.
Distriktskongressen består av 251 ombud,
samt distriktsstyrelsen och distriktets
revisorer.

Till ombud kan väljas envar enskild
medlem i till partidistriktet ansluten
partiorganisation. Ett ombud får ej
representera mer än en
partiorganisation. Val av ombud äger
rum varje år före februari månads
utgång. Den nyvalda
distriktskongressen träder i funktion
vid partidistriktets årsmöte.

Moment 2
Distriktskongressen sammanträder
minst två gånger per år. Ordinarie
kongress hålls årligen på tid och plats
som bestäms av distriktsstyrelsen.
Extra kongress hålls då
distriktsstyrelsen så beslutar eller då
minst 1/3 av distriktskongressens
ledamöter så begär. Extra kongress kan
behandla endast de frågor som
upptagits i kallelsen. Årskongress hålls i
april månad.

Vid årskongressen ska, utom övriga
ärenden följande behandlas:

Till ombud kan väljas medlem i till
partidistriktet ansluten partiorganisation,
förutsatt att medlemmen har betalat
medlemsavgift senast två veckor före valet. Ett
ombud får ej representera mer än en
partiorganisation. Val av ombud äger
rum varje år före februari månads
utgång. Den nyvalda distriktskongressen
träder i funktion vid distriktskongressens
årsmöte.
Moment 2
Distriktskongressen sammanträder minst
två gånger per år. Senast under april månad
hålls distriktskongressens årsmöte. Senast
under oktober månad hålls
distriktskongressens höstmöte.
Extra distriktskongress hålls då
distriktsstyrelsen så beslutar eller då
minst 1/3 av distriktskongressens
ledamöter så begär.
Moment 3 (nytt)
Vid distriktskongressens årsmöte ska, utom
övriga ärenden, följande behandlas.
 Styrelsens berättelse för föregående år

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

a) Styrelsens berättelse för föregående
år
b) Revisionsberättelse för samma tid
c) Fråga om ansvarsfrihet
d) Beslut om styrelsens storlek
e) Val av styrelse, revisorer och
revisorssuppleanter
f) Val av valberedning
g) Val av valkommitté
h) Val av ordförande för fackliga
utskottet
i) Kommunfullmäktigegruppens
rapport
j) Kyrkofullmäktigegruppens rapport
k) Riksdagsgruppens rapport
l) Regionfullmäktigegruppens rapport













Revisionsberättelse för samma tid
Fråga om ansvarsfrihet
Beslut om styrelsens storlek
Val av styrelse, revisorer och
revisorssuppleanter
Val av valberedning
Val av valkommitté
Val av ordförande för fackliga
utskottet
Kommunfullmäktigegruppens
rapport
Kyrkofullmäktigegruppens rapport
Riksdagsgruppens rapport
Regionfullmäktigegruppens rapport

Nytt moment 4
Vid distriktskongressens höstmöte ska, utöver
övriga ärenden, följande behandlas
 Inkomna motioner, jämte
distriktsstyrelsens utlåtanden över
dessa
 Distriktsstyrelsens förslag i politiska
respektive organisatoriska frågor
 Riktlinjer för kommande års
verksamhet
Nytt moment 5
Extra distriktskongress kan behandla
endast de frågor som upptagits i kallelsen

Moment 3
Kallelse till ordinarie kongress ska
utfärdas av distriktsstyrelsen senast 4
veckor före kongressen.

Moment 6
Kallelse till distriktskongressens möten ska
utfärdas av distriktsstyrelsen senast fem
månader före respektive möte. Kallelse
till extra kongress kan ske utan
iakttagande av denna tid.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Moment 4
Varje förening/klubb, som fullgjort
sina stadgeenliga förpliktelser till
partidistriktet, har rätt att delta i
fördelning av ombud till kongressen.

Moment 7
Varje förening/klubb, som fullgjort sina
stadgeenliga förpliktelser till
partidistriktet, har rätt att delta i
fördelning av ombud till kongressen.

Moment 5
Distriktskongressens 251 ombud
fördelas enligt principer som
distriktskongressen fastställer.

Moment 8
Distriktskongressens 251 ombud
fördelas enligt principer som
distriktskongressen fastställer.

Ombuden till distriktskongressen
fördelas proportionellt efter det antal
medlemmar som finns i varje
förening/klubb den 31 december året
innan. Med medlem avses här även
personer som erlagt
administrationsavgift.
För samtliga ombud utses motsvarande
antal suppleanter.

Ombuden till distriktskongressen
fördelas proportionellt efter det antal
betalande medlemmar, som finns i varje
förening/klubb den 31 december året
innan.

I det fall det skulle finnas
föreningar/klubbar som är för små för
att erhålla eget ombud har medlemmar
i denna yttrande- och förslagsrätt på
distriktskongressen.

Moment 6
Till partidistriktet
organisationsansluten fackförening
äger rätt att utse ett ombud till
distriktskongressen.

För samtliga ombud utses motsvarande
antal suppleanter.
Om en grundorganisation har för få
medlemmar för att erhålla ombud vid
distriktskongressen, äger organisationen rätt
att utse en representant till
distriktskongressen, vilken har yttrande- och
förslagsrätt.

Moment 9
Till partidistriktet organisationsansluten
fackförening äger rätt att utse ett ombud
till distriktskongressen.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Moment 7
De socialdemokratiska
riksdagsledamöterna för Göteborg,
partistyrelsens ombud, valkommitténs
ledamöter, de socialdemokratiska
kommunfullmäktige- och
kyrkofullmäktigegruppernas ledamöter,
valda ledamöter från Göteborg i
regionfullmäktige, ledamöterna i
styrelserna för Göteborgs
socialdemokratiska kvinnodistrikt,
Göteborgs socialdemokratiska
Ungdomsdistrikt och Göteborgs
kristna socialdemokraters distrikt samt
partidistriktets funktionärer äger rätt att
deltaga i distriktskongressens
sammanträden och har där yttrandeoch förslagsrätt.

Moment 10
De socialdemokratiska
riksdagsledamöterna för Göteborg,
partistyrelsens representant,
valkommitténs ledamöter, de
socialdemokratiska kommunfullmäktigeoch kyrkofullmäktigegruppernas
ledamöter, valda ledamöter från
Göteborg i regionfullmäktige,
ledamöterna i styrelserna för Göteborgs
socialdemokratiska kvinnodistrikt,
Göteborgs socialdemokratiska
Ungdomsdistrikt och Göteborgs kristna
socialdemokraters distrikt samt
partidistriktets funktionärer äger rätt att
deltaga i distriktskongressens möten och
har där yttrande- och förslagsrätt.

Moment 8
Samtliga medlemmar i till partidistriktet
ansluten partiorganisation har närvarooch yttranderätt vid
distriktskongressens sammanträden.

Moment 11
Samtliga medlemmar, som senast två veckor
före kongressen har erlagt medlemsavgift till
partiorganisation, som är ansluten till
partidistriktet har närvaro- och
yttranderätt vid distriktskongressens
sammanträden.

Moment 9
Förslag till arbetsordning och
dagordning för kongressen ska
upprättas av distriktsstyrelsen.

Moment 12
Förslag till arbetsordning och
dagordning för kongressen ska upprättas
av distriktsstyrelsen.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Moment 10
Distriktskongressen väljer en eller två
mötesordförande, samt övriga
mötesfunktionärer.

Moment 13
Distriktskongressen väljer en eller två
mötesordförande, samt övriga
mötesfunktionärer.

Moment 11
Vid fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen äger styrelsens ledamöter icke
rätt att deltaga i beslutet.

Moment 14
Vid fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
har styrelsens ledamöter inte rätt att delta
i beslutet.

Moment 12
Omröstningar sker öppet. Personval
sker då någon så begär med slutna
sedlar. Vid slutet val förs kandidaterna
upp i bokstavsordning på valsedeln.
Godkänd valsedel ska uppta det antal
personer som ska väljas. Valsedel som
upptar fler eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta
röstetalen, såvida inte kongressen
beslutar att enkel majoritet ska gälla för
att bli vald. Uppstår lika röstetal vid
sluten omröstning kan ytterligare
valomgång genomföras. Om lika
röstetal uppstår i omröstning där
enbart två kandidater deltar avgör
lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen
omröstning avgör lotten.

Moment 15
Omröstningar sker öppet. Personval sker
då någon så begär med slutna sedlar.
Vid slutet val förs kandidaterna upp i
bokstavsordning på valsedeln. Godkänd
valsedel ska uppta det antal personer
som ska väljas. Valsedel som upptar fler
eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta
röstetalen, såvida inte kongressen
beslutar att enkel majoritet ska gälla för
att bli vald. Uppstår lika röstetal vid
sluten omröstning kan ytterligare
valomgång genomföras. Om lika röstetal
uppstår i omröstning där enbart två
kandidater deltar avgör lotten.
Uppstår lika röstetal vid öppen
omröstning avgör lotten.

Moment 13
Motion kan väckas av varje enskild
partimedlem eller socialdemokratisk

Moment 16
Motion kan väckas av varje betalande,
enskild partimedlem eller
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grundorganisation som tillhör
partidistriktet. Motionen ska sändas till
partidistriktets styrelse inom av denna
angiven tid.

socialdemokratisk grundorganisation
som tillhör partidistriktet. Motionen ska
sändas till partidistriktets styrelse inom
av denna angiven tid. Distriktsstyrelsen
ska yttra sig över inkommen motion.

Moment 14
Motionshäftet jämte distriktsstyrelsens
utlåtande ska senast två veckor före
kongressen sändas till de
socialdemokratiska föreningarna,
klubbarna och kongressombuden.

Moment 17
Handlingar till distriktskongressens möten ska
senast en månad före distriktskongressen
sändas till kongressombuden, samt de
socialdemokratiska
föreningarna/klubbarna.
Vid extra distriktskongress utsänds eventuella
handlingar senast en vecka före kongressen.

Moment 15
Berättelse för det gångna årets
verksamhet samt riktlinjer för det
kommande årets verksamhet ska av
distriktsstyrelsen föreläggas ordinarie
kongress.
Till kongressen ska de
socialdemokratiska ledamöterna av
kommunfullmäktige, regionfullmäktige
och riksdag framlägga skriftlig rapport
om sin verksamhet under föregående
år.

Moment 18
Distriktsstyrelsen ska till distriktskongressens
årsmöte lägga fram skriftlig rapport om sin
verksamhet under föregående år.
Till distriktskongressens årsmöte ska de
socialdemokratiska ledamöterna av
kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige,
regionfullmäktige och riksdagen
framlägga skriftlig rapport om sin
verksamhet under föregående år.
Till distriktskongressens höstmöte ska
distriktsstyrelsen lägga fram förslag till riktlinjer
för det kommande årets verksamhet.

§ 6 Distriktsstyrelse
Moment 1

§ 6 Distriktsstyrelse
Moment 1

Nuvarande lydelse
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Distriktsstyrelsen handhar ledningen av
distriktets verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar
och av distriktskongressen fattade
beslut. Distriktsstyrelsen är, då
distriktskongress inte är samlad,
distriktets högsta beslutande organ.
Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar
gentemot den personal som anställs på
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen
kan delegera arbetsgivaransvaret till
verkställande utskottet.

Distriktsstyrelsen handhar ledningen av
distriktets verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar
och av distriktskongressen fattade beslut.
Distriktsstyrelsen är, då distriktskongress
inte är samlad, distriktets högsta
beslutande organ. Distriktsstyrelsen har
arbetsgivaransvar gentemot den personal
som anställs på distriktsexpeditionen.
Distriktsstyrelsen kan delegera
arbetsgivaransvaret till verkställande
utskottet.

Moment 2
Distriktsstyrelsen ska bestå av minst sju
ledamöter. För dessa kan suppleanter
utses. Ordföranden väljs särskilt.
Mandattiden för ledamöter är två år.
Jämna år väljs halva antalet plus en och
udda år övriga ledamöter.

Moment 2
Distriktsstyrelsen ska bestå av minst sju
ledamöter. För dessa kan suppleanter
utses. Ordföranden väljs särskilt.
Mandattiden för ledamöter är två år.
Jämna år väljs halva antalet plus en och
udda år övriga ledamöter.

Moment 3
Inom styrelsen kan verkställande
utskott utses. Om distriktskongressen
så beslutar kan verkställande utskottet
väljas av distriktskongressen.

Moment 3
Inom styrelsen kan verkställande utskott
utses. Om distriktskongressens årsmöte så
beslutar, kan verkställande utskottet
väljas av årsmötet.

Moment 4
Om suppleanter för styrelses ledamöter
väljs inträder dessa i den ordning de
har valts.

Moment 4
Om suppleanter för styrelses ledamöter
väljs inträder dessa i den ordning de har
valts.

Moment 5

Moment 5
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Studieorganisatör ska utses i distriktet
och ska tillsammans med ordföranden i
det facklig-politiska utskottet ingå i
distriktsstyrelsen

Studieorganisatör ska utses i distriktet
och ska tillsammans med ordföranden i
det facklig-politiska utskottet ingå i
distriktsstyrelsen
§ 7 Allmän omröstning (Ny)
Moment 1
Styrelsen för partidistriktet kan i viss fråga låta
företa allmän omröstning bland de
partimedlemmar i distriktet som har betalat
avgift. Sådan omröstning ska vara rådgivande.
Moment 2
Slutligt beslut i ärende som varit föremål för
allmän omröstning fattas av
distriktskongressens möte.
Moment 3
Regler för omröstningens genomförande fastställs
av distriktsstyrelsen.

§ 7 Revision
Moment 1
För granskning av distriktsstyrelsens
och verkställande utskottets
verksamhet samt distriktets
räkenskaper väljer kongressen tre
revisorer och tre suppleanter.
Suppleanterna inkallas vid förfall för
ordinarie revisorer i den ordning de är
valda.

§ 8 Revision
Moment 1
För granskning av distriktsstyrelsens och
verkställande utskottets verksamhet,
samt distriktets räkenskaper, väljer
kongressen tre revisorer och tre
suppleanter. Suppleanterna inkallas vid
förfall för ordinarie revisorer i den
ordning de är valda.

Moment 2
Till kongressen avger revisorerna
utlåtande över räkenskaperna och
distriktsstyrelsens verksamhet under

Moment 2
Till distriktskongressens årsmöte avger
revisorerna utlåtande över räkenskaperna
och distriktsstyrelsens verksamhet under
föregående år, samt tillstyrker eller
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föregående år samt tillstyrker eller
avstyrker ansvarsfrihet.

avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.

§ 8 Valberedning
Moment 1
Distriktskongressen väljer till
nästkommande kongress en
valberedning bestående av fem
ordinarie och två suppleanter med
uppgift att förbereda val av
distriktsstyrelse, valkommitté,
ordförande till facklig-politiska
utskottet, revisorer jämte suppleanter
samt övriga val som av kongressen
hänskjuts till valberedningen.
Valberedningen skall särskilt beakta att
en jämn könsfördelning eftersträvas.
Övriga riktlinjer för valberedningens
arbete kan fastställas av
distriktskongressen.

§ 9 Valberedning
Moment 1
Distriktskongressens årsmöte väljer till
nästkommande årsmöte en valberedning
bestående av fem ordinarie ledamöter
och två suppleanter med uppgift att
förbereda val av distriktsstyrelse,
ordförande i facklig-politiska utskottet,
studieorganisatör, revisorer jämte
suppleanter, valkommitté, samt övriga
val som av distriktskongressen hänskjuts
till valberedningen.

Moment 2
Partiorganisationer och enskilda
medlemmar kan senast före februari
månads utgång till valberedningen avge
förslag på personer avseende valen
under mom. 1.
Valberedningen skall senast 14 dagar
före årsmötet tillställa ombuden och
organisationerna sitt förslag jämte
uppgift på samtliga föreslagna
personer.
Efter nomineringstidens utgång äger
endast valberedningen rätt att föreslå
kandidater.

Moment 2
Partiorganisationer och medlemmar som
har betalat medlemsavgift kan till
valberedningen lämna förslag på
kandidater till uppdragen under mom. 1.
Sådana förslag skall, för att kunna beaktas,
lämnas senast vid den tid som valberedningen
fastställer. Efter nomineringstidens utgång
äger endast valberedningen rätt att
föreslå kandidater.

Valberedningen ska i sitt förslag eftersträva
en jämn könsfördelning. Övriga riktlinjer
för valberedningens arbete kan fastställas
av distriktskongressen.

Valberedningen ska senast en månad före
distriktskongressens årsmöte tillställa
ombuden och organisationerna sitt
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förslag, jämte uppgift på samtliga
föreslagna kandidater.

Moment 3
Valbar till uppdrag i partidistriktet är
den som den siste februari är medlem i
någon av partiorganisationerna inom
partidistriktet.

Moment 3
Valbar till uppdrag i partidistriktet är den
som senast två veckor före valet har betalat
medlemsavgift i någon av
partiorganisationerna inom
partidistriktet.

§ 9 Facklig-politiskt utskott
Moment 1
Inom partidistriktet ska finnas ett
facklig-politiskt utskott med uppgift att
arbeta med den facklig-politiska
verksamheten.

§ 10 Facklig-politiskt utskott
Moment 1
Inom partidistriktet ska finnas ett
facklig-politiskt utskott med uppgift att
arbeta med den facklig-politiska
verksamheten.

Moment 2
Utskottet består av minst sju ledamöter
samt minst sju suppleanter. Samtliga
förutom ordföranden utses av
distriktsstyrelsen på förslag av de
socialdemokratiska fackklubbarna.

Moment 2
Utskottet består av minst sju ledamöter
samt minst sju suppleanter. Samtliga
förutom ordföranden utses av
distriktsstyrelsen på förslag av de
socialdemokratiska fackklubbarna.

Moment 3
Utskottets ordförande utses av
distriktskongressen, på förslag av
partidistriktets valberedning.

Moment 3
Utskottets ordförande utses av
distriktskongressen, på förslag av
partidistriktets valberedning.

§ 10 Valkommitté
Moment 1

§ 11 Valkommitté
Moment 1
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Inom partidistriktet ska finnas en
valkommitté med uppgift att upprätta
kandidatförslag till riksdags-,
regionfullmäktige-.
kommunfullmäktige och
kyrkofullmäktige, vilka sedan
föreläggas distriktskongressen som är
beslutande instans.
Förslag till förtroendevalda ska också
upprättas av valkommittén inför beslut
i kommun-, region-, och
kyrkofullmäktige.

Inom partidistriktet utses en valkommitté
med uppgift att upprätta kandidatförslag
till valen till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige och
kyrkofullmäktige. Förslagen föreläggs
därefter distriktskongressens årsmöte för
beslut.

Moment 2
Valkommittén består av elva ledamöter
varav två utses av partidistriktets
styrelse och en från det facklig-politiska
utskottet. De övriga utses av
partidistriktets årsmöte. Till
valkommittén adjungeras två ledamöter
från fullmäktigegruppen respektive
regionfullmäktigegruppen. Dessa har
yttrande och förslagsrätt.
Valkommittén utser inom sig
ordförande som tillika är
sammankallande.

Moment 2
Valkommittén består av elva ledamöter
varav åtta utses av distriktskongressens
årsmöte. Två övriga ledamöter utses av
partidistriktets styrelse och en av det
facklig-politiska utskottet. Valkommittén
utser inom sig ordförande, som tillika är
sammankallande.

Moment 3
Valkommittén väljs på årsmötet året
efter ordinarie val. Distriktskongress
kan förrätta fyllnadsval till
valkommittén.

Moment 3
Ledamöter av valkommittén utses av
distriktskongressens årsmöte året före
ordinarie, allmänna val. Distriktskongress
kan förrätta fyllnadsval till valkommittén.

Valkommittén upprättar även förslag på
kandidater till uppdrag, som tillsätts av
kommun-, region- och kyrkofullmäktige
efter allmänna val, liksom på kandidater till
fyllnadsval till sådana uppdrag.

Till valkommittén adjungeras två ledamöter
från vardera kommunfullmäktigegruppen
och regionfullmäktigegruppen, vilka har
yttrande och förslagsrätt.
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Distriktsstyrelsens och det facklig-politiska
utskottets ledamöter utses av respektive organ
senast inom en månad efter distriktskongressens
årsmöte.

§ 11 Allmänna val och behandling av
regionfrågor
För kandidatnomineringar vid
allmänna val, samarbetet mellan de
förtroendevalda och
partiorganisationerna samt behandling
av regionfrågor gäller partiets "Regler
för upprättande av valsedlar i allmänna
val och val inom Svenska kyrkan",
"Regler för kandidatnomineringar till
övriga uppdrag", "Regler för
samarbetet mellan förtroendevalda och
partiorganisationerna" och "Regler för
behandling av landstingsfrågor".

§ 12 Allmänna val och behandling av
regionfrågor
För kandidatnomineringar vid allmänna
val, samarbetet mellan de
förtroendevalda och
partiorganisationerna samt behandling av
regionfrågor gäller partiets "Regler för
upprättande av valsedlar i allmänna val
och val inom Svenska kyrkan", "Regler
för kandidatnomineringar till övriga
uppdrag", "Regler för samarbetet mellan
förtroendevalda och
partiorganisationerna" och "Regler för
behandling av landstingsfrågor".

§ 12 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Partidistrikt och dess styrelse ska iaktta
partiets stadgar och av partikongressen
fattade beslut.

§ 13 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Partidistrikt och dess styrelse ska iaktta
partiets stadgar och av partikongressen
fattade beslut.

Moment 2
Tilläggsstadgar för partidistrikt kan
antas vid distriktskongress. Dessa får
inte stå i strid med eller upphäva
innehållet i dessa grundstadgar.

Moment 2
Tilläggsstadgar för partidistrikt kan antas
vid distriktskongressens höstmöte. Dessa
får inte stå i strid med eller upphäva
innehållet i partiets grundstadga.r

Moment 3
Moment 3
Grundstadgarna kan endast ändras eller Grundstadgarna kan endast ändras eller
upphävas av partistyrelsen. Partidistrikt upphävas av partistyrelsen. Partidistrikt
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kan hos partistyrelsen ansöka om
dispens från dessa stadgar.

kan hos partistyrelsen ansöka om
dispens från dessa stadgar.

§ 1 Stadsdelskretsens uppgift

§ 1 Partikretsens uppgift

Stadsdelskretsen ansvarar för:
-opinionsbildning för partiets idéer och
politik inom stadsdelen
-kommunikation med väljare inom
stadsdelen
-samordning av valaktiviteter i
stadsdelen
-samordning av politiken inom
stadsdelen
-nominering av politiskt
förtroendevalda
-utveckling av förtroendevalda i
stadsdelen
-utveckling av facklig politisk
verksamhet i stadsdelen
-stöd för organisations- och
verksamhetsutveckling i de
socialdemokratiska klubbarna och
föreningarna i stadsdelen

Partikretsen ansvarar för:
 opinionsbildning för partiets idéer
och politik inom kretsens
verksamhetsområde
 samordning av valaktiviteter i kretsens
verksamhetsområde
 samordning av politiken inom kretsens
verksamhetsområde
 nominering av förtroendevalda till
partidistriktets utskott
 nominering av kandidater till politiska
uppdrag i Göteborgs stad
 samordning av lokalpolitiska prioriteringar,
samt förmedling av dessa till förtroendevalda
som representerar partikretsen
 stöd för organisations- och
verksamhetsutveckling i de
socialdemokratiska klubbarna och
föreningarna inom kretsen

§ 2 Organisation
Moment 1
Stadsdelskretsorganisationen skall följa
kommunens
stadsdelsnämndsorganisation. I det fall
kommunen förändrar
stadsdelsnämndsorganisationen skall

§ 2 Organisation
Moment 1
Partidistriktets indelning i partikretsar beslutas
av distriktskongressens höstmöte.
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partidistriktet ta initiativ till att
förändra stadsdelskretsarna på
motsvarande sätt.

Moment 2
Medlem i stadsdelskretsen är den som
bor i stadsdelen och är medlem i någon
förening/klubb som är ansluten till
partidistriktet, eller tillhör
partidistriktets fria kvot.

Moment 2
Medlem i partikretsen är den, som bor i
partikretsen och är medlem i någon
förening/klubb, som är ansluten till
partidistriktet, eller tillhör partidistriktets
fria kvot.

Moment 3
Stadsdelskretsens styrelse ansvarar för
att utveckla och stödja den
förenings/klubb- och valorganisation
som ingår i stadsdelskretsen enligt
partidistriktets organisationsplan.

Moment 3
Partikretsens styrelse ansvarar för att
utveckla och stödja den
förenings/klubb- och valorganisation
som ingår i partikretsen enligt
partidistriktets organisationsplan.

Moment 4
Stadsdelskretsen utser ej ombud till
partidistriktets representantskap.

Moment 4
Partikretsen utser ej ombud till
partidistriktets distriktskongress.

§ 3 Avgifter

§ 3 Avgifter

Stadsdelskretsen tar ej ut egen avgift.
Stadsdelskretsen erhåller årligen av
partidistriktet medel för sin
verksamhet.

Partikretsen tar ej ut egen avgift.
Partikretsen erhåller årligen av
partidistriktet medel för sin verksamhet.

§ 4 Möten
Moment 1

§ 4 Möten
Moment 1
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Stadsdelskretsens medlemsmöte är
kretsens högsta beslutande organ.

Partikretsens medlemsmöte är kretsens
högsta beslutande organ.

Moment 2
Till stadsdelskretsens medlemsmöte
kallas samtliga i kretsen boende
medlemmar av socialdemokratisk
grundorganisation, som är ansluten till
partidistriktet.
Moment 3
Stadsdelskretsen sammankallas minst 3
gånger per år eller då stadsdelskretsens
styrelse så beslutar. Innan större
politiska frågor inom
stadsdelsnämnden avgörs bör dessa
avhandlas på möte med
stadsdelskretsen.
Moment 4
Årsmöte hålls före mars månads
utgång. Kallelse skall skickas till
kretsens medlemmar senast 14 dagar
innan årsmötet.

Moment 2
Till partikretsens medlemsmöte kallas
samtliga i kretsen boende medlemmar av
socialdemokratisk grundorganisation,
som är ansluten till partidistriktet.
Moment 3
Partikretsens medlemsmöte sammankallas
minst 3 gånger per år eller då partikretsens
styrelse så beslutar.
Innan större politiska frågor som berör
partikretsen avgörs bör dessa avhandlas på
möte med kretsens medlemmar.
Moment 4
Årsmöte hålls före mars månads utgång.
Kallelse skall, tillsammans med handlingar
till årsmötet, skickas till kretsens
medlemmar senast 14 dagar innan
årsmötet.
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Moment 5
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden,
följande behandlas.
 Styrelsens och revisorernas
berättelser för föregående år
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Val av styrelse och suppleanter
▪ Ordförande
▪ Kassör
▪ Studieorganisatör
▪ Minst 4 övriga styrelseledamöter
▪ Suppleanter om årsmötet
beslutar att sådana skall utses
▪ Val av 2 revisorer och 2
suppleanter
▪ Val av valberedning för
nästkommande årsmöte
 Riktlinjer för den kommande
verksamheten

Moment 5
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden,
följande behandlas.
 Styrelsens och revisorernas berättelser
för föregående år
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Val av styrelse och suppleanter
▪ Ordförande
▪ Kassör
▪ Studieorganisatör
▪ Minst 4 övriga styrelseledamöter
▪ Suppleanter, om årsmötet beslutar
att sådana skall utses
▪ Val av 2 revisorer och 2
suppleanter
▪ Val av valberedning för
nästkommande årsmöte
 Riktlinjer för den kommande
verksamheten

Moment 6
Motion till medlemsmöte kan väckas
av varje enskild partimedlem som är
medlem i stadsdelskretsen. Motion ska
sändas till styrelsen i stadsdelskretsen
inom av denna angiven tid

Moment 6
Motion till medlemsmöte kan väckas av
varje betalande partimedlem, som är
medlem i partikretsen. Motion ska sändas
till styrelsen i partikretsen inom av denna
angiven tid. Partikretsens styrelse ska yttra
sig över inkommen motion.

Moment 7
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet
har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 7
Vid partikretsens möten har de medlemmar,
som har betalat sin medlemsavgift senast två
veckor före mötet, rösträtt. Vid beslut om
styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens
ledamöter inte rösträtt.
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Moment 8
Omröstningar sker öppet. Personval
sker då någon så begär med slutna
sedlar.

Moment 8
Omröstningar sker öppet. Personval sker
då någon så begär med slutna sedlar.

Vid slutet val förs kandidaterna upp i
bokstavsordning på valsedeln.
Godkänd valsedel ska uppta det antal
personer som ska väljas. Valsedel som
upptar fler eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta
röstetalen, såvida inte mötet beslutar
att enkel majoritet ska gälla för att bli
vald. Uppstår lika röstetal vid sluten
omröstning kan ytterligare valomgång
genomföras. Om lika röstetal uppstår i
omröstning där enbart två kandidater
deltar avgör lotten.
Uppstår lika röstetal vid öppen
omröstning gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande.
§ 6 Stadsdelskretsens styrelse
Moment 1
Stadsdelskretsens styrelse handhar
ledningen av verksamheten i
överensstämmelse med dessa stadgar
och av partikongressen och
distriktskongressen fattade beslut.
Styrelsens uppgift är att agitera för
partiet och dess politik, att utarbeta
lokalpolitiska program, att ansvara för

Vid slutet val förs kandidaterna upp i
bokstavsordning på valsedeln. Godkänd
valsedel ska uppta det antal personer
som ska väljas. Valsedel som upptar fler
eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta
röstetalen, såvida inte mötet beslutar att
enkel majoritet ska gälla för att bli vald.
Uppstår lika röstetal vid sluten
omröstning kan ytterligare valomgång
genomföras. Om lika röstetal uppstår i
omröstning där enbart två kandidater
deltar avgör lotten.
Uppstår lika röstetal vid öppen
omröstning gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande.
§ 6 Partikretsens styrelse
Moment 1
Partikretsens styrelse handhar ledningen
av verksamheten i överensstämmelse
med dessa stadgar och av
partikongressen och distriktskongressen
fattade beslut. Styrelsens uppgift är att
agitera för partiet och dess politik, att
utarbeta lokalpolitiska program, att
ansvara för partikretsens ekonomi, samt
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stadsdelskretsens ekonomi, samt att
stödja de socialdemokratiska
föreningarnas och klubbarnas
verksamhet. Styrelsen är, då
stadsdelskretsmöte inte är samlat,
stadsdelskretsens högsta beslutande
organ.

att stödja de socialdemokratiska
föreningarnas och klubbarnas
verksamhet. Styrelsen är, då kretsårsmöte
inte är samlat, partikretsens högsta
beslutande organ.

Moment 2
Stadsdelskretsens styrelse ska bestå av
minst sju ledamöter och antalet
ledamöter ska vara udda. För
ledamöterna kan suppleanter utses.
Styrelsen väljs för en tid av två år. Av
styrelsens ledamöter väljs ordförande,
kassör och studieorganisatör särskilt av
årsmötet.
Ena året väljs ordförande samt det
mindre antalet ledamöter och det andra
året väljs kassör samt övriga ledamöter.
En jämn könsfördelning bör
eftersträvas.

Moment 2
Partikretsens styrelse ska bestå av minst
sju ledamöter och antalet ledamöter ska
vara udda. För ledamöterna kan
suppleanter utses. Styrelsen väljs för en
tid av två år. Av styrelsens ledamöter
väljs ordförande, kassör och
studieorganisatör särskilt av årsmötet.
Ena året väljs ordförande samt det
mindre antalet ledamöter och det andra
året väljs kassör samt övriga ledamöter.
En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Moment 3
Inom styrelsen kan ett arbetsutskott
utses eller om årsmötet så beslutar kan
arbetsutskottet väljas separat.

Moment 3
Inom styrelsen kan ett arbetsutskott
utses. Om partikretsens årsmöte så
beslutar, kan arbetsutskottet väljas av
årsmötet.

Kretsstyrelsen har också ansvar för att
samordna och förmedla lokalpolitiska
prioriteringar till förtroendevalda, som
representerar partikretsen.
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Moment 4
Vid förfall för ordinarie ledamot
inträder suppleanterna som ordinarie i
den ordning de blivit valda.

Moment 4
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder
suppleanterna som ordinarie i den
ordning de blivit valda.

§ 7 Allmän omröstning

Utgår (har flyttats till stadgar för
partidistriktet)

Moment 1
Styrelsen för stadsdelskretsen kan i viss
fråga låta företa allmän omröstning
bland partimedlemmarna i
stadsdelskretsen. Sådan omröstning ska
vara rådgivande
Moment 2
Slutligt beslut i ärende som varit
föremål för allmän omröstning fattas
av medlemsmöte.
Moment 3
Regler för omröstningens
genomförande fastställs av
stadsdelskretsens styrelse.
§ 8 Revision
Moment 1
Två revisorer och två suppleanter väljs
årligen av årsmötet. Suppleanterna
inkallas vid förfall för ordinarie revisor
i den ordning de blivit valda.

§ 7 Revision
Moment 1
Två revisorer och två suppleanter väljs
årligen av kretsårsmötet. Suppleanterna
inkallas vid förfall för ordinarie revisor i
den ordning de blivit valda.

Moment 2
Till stadsdelskretsens årsmöte avger
revisorerna utlåtande över

Moment 2
Till partikretsens årsmöte avger
revisorerna utlåtande över räkenskaperna
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räkenskaperna och styrelsens
verksamhet under föregående år samt
tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

och styrelsens verksamhet under
föregående år, samt tillstyrker eller
avstyrker ansvarsfrihet.

§ 9 Allmänna val och kommunala
frågor

§ 8 Allmänna val och kommunala frågor
Kretsstyrelsen har rätt att nominera betalande
medlemmar i partikretsen till förtroendeuppdrag
inom partidistriktet, samt till politiska uppdrag
i Göteborgs stad.

För kandidatnominering vid allmänna
val, samarbetet mellan de
förtroendevalda och
partiorganisationerna samt behandling
av landstings- och primärkommunala
frågor gäller partiets "Regler för
upprättande av valsedlar i allmänna val
och val inom Svenska kyrkan", "Regler
för kandidatnomineringar till övriga
uppdrag", "Regler för samarbetet
mellan förtroendevalda och
partiorganisationerna" och "Regler för
behandling av landstings- och
primärkommunala frågor".
Stadsdelskretsen ska även följa de
riktlinjer som partidistriktets styrelse
och representantskap fattar beslut om.

För kandidatnominering vid allmänna
val, samarbetet mellan de
förtroendevalda och
partiorganisationerna samt behandling av
landstings- och primärkommunala frågor
gäller partiets "Regler för upprättande av
valsedlar i allmänna val och val inom
Svenska kyrkan", "Regler för
kandidatnomineringar till övriga
uppdrag", "Regler för samarbetet mellan
förtroendevalda och
partiorganisationerna" och "Regler för
behandling av landstings- och
primärkommunala frågor".

§ 10 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Stadsdelskretsen kan inte läggas ner
utan distriktsstyrelsens godkännande.

§ 10 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Partikretsen kan inte läggas ner utan
distriktsstyrelsens godkännande. Om

Partikretsen ska även följa de riktlinjer
som partidistriktets styrelse och
distriktskongress fattar beslut om.
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Om stadsdelskretsen läggs ner ska
samtliga dess tillgångar tillfalla
partidistriktet

partikretsen läggs ner ska samtliga dess
tillgångar tillfalla partidistriktet

Moment 2
Tilläggsstadgar för stadsdelskretsen kan
antas vid stadsdelskretsens årsmöte.
Sådana stadgar får inte stå i strid med
eller upphäva innehållet i dessa
grundstadgar.

Moment 2
Tilläggsstadgar för partikretsen kan antas
vid kretsens årsmöte. Sådana stadgar får
inte stå i strid med eller upphäva
innehållet i dessa grundstadgar och ska
godkännas av partidistriktets styrelse.

Moment 3
Grundstadgarna kan endast ändras eller
upphävas av distriktskongressens höstmöte.
Partikretsen kan hos partidistriktets styrelse
ansöka om dispens från dessa stadgar.

§ 1 Den socialdemokratiska
föreningens uppgift
Den socialdemokratiska föreningen
ansvarar för:
 opinionsbildning för partiet, dess
idéer och politik inom sitt
verksamhetsområde
 utformning av den lokala
socialdemokratiska politiken i dialog
med väljarna inom sitt
verksamhetsområde
 medlemsutveckling och
medlemskontakter

§ 1 Den socialdemokratiska föreningens
uppgift
Den socialdemokratiska föreningen
ansvarar för:
 opinionsbildning för partiet, dess
idéer och politik inom sitt
verksamhetsområde
 kommunikation med väljare inom sitt
verksamhetsområde
 utformning av den lokala
socialdemokratiska politiken i dialog
med väljarna inom sitt
verksamhetsområde
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 utveckling av medlemskapets värde
 nominering av politiskt
förtroendevalda

 medlemsmottagande, medlemsutveckling
och medlemskontakter
 utveckling av medlemskapets värde
 nominering av kandidater till politiska
uppdrag

§ 2 Organisation

§ 2 Organisation

Den socialdemokratiska
föreningen/klubben är partiets
grundorganisation.

Den socialdemokratiska
föreningen/klubben är partiets
grundorganisation. Dess verksamhetsområde
fastställs i partidistriktets organisationsplan.

§ 3 Medlemskap och avgifter

§ 3 Medlemskap och avgifter

Moment 1
Medlemskap i föreningen/klubben
beviljas varje person som erkänner
partiets stadgar.

Moment 1
Medlemskap i föreningen/klubben
beviljas varje person som erkänner
partiets stadgar.
Moment 2 (Nytt)
Den som ansökt om medlemskap är medlem i
partiet. Sådan ansökan ger rättigheter enligt 4
§, 1 mom.
Medlem kan vid inträde erlägga fastställd
partiavgift, vilket ger rättigheter enligt 4 §, 2
mom.

Moment 2
Man är medlem i den förening/klubb
man väljer att tillhöra eller i den fria
gruppen i partidistriktet. Medlem kan
även överföra sitt partimedlemskap till
en förening/klubb i en annan
arbetarekommun.

Moment 3
Medlem i det socialdemokratiska partiet
erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i den
grundorganisation denne väljer att tillhöra
eller i den fria gruppen i partidistriktet.
Medlem kan därefter överföra sitt
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partimedlemskap till en grundorganisation i
en annan arbetarekommun.

Moment 3
Vid inträde i föreningen/klubben
erläggs avgift för det år under vilket
inträdet sker.

Moment 4
Genom att erlägga avgift är man
medlem i partiet. Varje partimedlem
erlägger avgift omfattande samtliga
organisationsled endast en gång.
Avgiften utgörs av summan av
förenings- eller klubbavgift, avgift till
partidistriktet och till partiet. Medlem,
som har sitt partimedlemskap i
kvinnoklubb, broderskapsgrupp,
studentklubb eller SSU-kommun/SSUklubb, erlägger avgift till
klubb/grupp/kommun, distrikt och
förbund enligt respektive organisations
stadgar och regler.
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av
partistyrelsen. Inbetalade avgifter för
föreningen/klubben utbetalas av
partistyrelsen per den 30 juni och

Utgår

Moment 4
Betalande medlem erlägger en medlemsavgift,
som utgör summan av förenings- /klubbavgift,
avgift till arbetarekommunen, till partidistriktet
och till partiet. Partikongressen fastställer
medlemsavgiften för varje organisationsled.
Medlemsavgiften inbetalas till partistyrelsen.
Inbetalade avgifter för vardera partidistrikt,
arbetarekommunerna och de socialdemokratiska
föreningarna utbetalas av partistyrelsen till dessa
per den 30 juni och den 31 december det år som
avgifterna har erlagts av medlemmen.
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den 31 december det år som avgifterna
har erlagts av medlemmen.
Föreningen/klubben bör ta ut en
föreningsavgift av medlem som vill ta
del av föreningens/klubbens
verksamhet men som ej har sitt
huvudmedlemskap i
föreningen/klubben.

Moment 5
Medlemsavgiften till
föreningen/klubben för
nästkommande år fastställs av
förenings-/klubbmöte före november
månads utgång.

Moment 6
Medlem, som trots skriftlig påminnelse
resterar med avgift under längre tid än
tolv månader, ska uteslutas ur
föreningen/klubben. Innan sådan
uteslutning
sker, ska Göteborgs partidistrikt
underrättas skriftligen. Vid återinträdet
ska de avgifter erläggas som resterade
vid uteslutningen.

Utgår

Moment 5
Medlem, som har ansökt om medlemskap,
blir avgiftsskyldig efter tolv månaders
medlemskap. Sådan medlem, som inte betalar
debiterad avgift inom sex månader därefter,
ska uteslutas.
Betalande medlem, som trots skriftlig
påminnelse resterar med avgift under
längre tid än tolv månader, ska uteslutas
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ur föreningen/klubben. Innan sådan
uteslutning sker, ska Göteborgs
partidistrikt underrättas skriftligen.
Moment 6 (Nytt)
Föreningen/klubben kan ta ut en
administrationskostnad av medlem som vill ta
del av föreningens/klubbens verksamhet, men
som inte är partimedlem i
föreningen/klubben. Sådan
administrationskostnad ger
medlemsrättigheter som är begränsade till
föreningens/klubbens verksamhet.

§ 4 Medlems rättigheter och
skyldigheter

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

Moment 1
Medlemskap i det socialdemokratiska
partiet ger medlemmen rätt till
 att delta i föreningars,
stadsdelskrets- eller partidistriktets
mötes– och studieverksamhet
 att rösta i kongressval och allmänna
omröstningar
 att kunna väljas till
förtroendeuppdrag inom partiet och
i politiska församlingar att få
information om partiets
ställningstaganden i politiska och
organisatoriska frågor
 att ställa förslag vid möten i
socialdemokratiska föreningar,
stadsdelskretsar och partidistriktet
 att utnyttja sin rösträtt i
föreningar/klubbbar där

Moment 1
Medlemskap i det socialdemokratiska
partiet ger medlemmen rätt till
 att delta i föreningars, partikretsars eller
partidistriktets mötes– och studieverksamhet
 att få information om partiets
ställningstaganden i politiska och
organisatoriska frågor
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medlemmen har sitt
partimedlemskap eller har erlagt
föreningsavgift.
 att motionera till årsmöten och
kongresser
 att delta i rådslag anordnade av
partiet, partidistrikt eller
stadsdelskrets

Moment 2 (Nytt)
Medlem som erlagt avgift har dessutom rätt
 att ställa förslag vid möten i
socialdemokratiska föreningar, partikretsar
och partidistriktet
 att motionera till föreningens och
partikretsens årsmöten, samt partidistriktets
och partiets kongresser
 att delta i rådslag anordnade av partiet,
partidistrikt eller partikrets
 att rösta vid medlemsmöten, kongressval och
allmänna omröstningar
 att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom
partiet och i politiska församlingar
Medlem, som har betalat avgift i till
partidistriktet ansluten partiorganisation, är
ombudsgrundande vid beräkning av ombud till
distriktskongressen och partiets kongresser.
Moment 2

Moment 3
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Medlem av det socialdemokratiska
partiet
 måste erkänna partiets
grundläggande idéer som de
uttrycks i partiprogram och stadgar
 är skyldig att betala av partiet
fastställd medlemsavgift
 får inte uppträda osolidariskt mot
partiet
 får inte propagera i strid mot
partiets grundläggande idéer
 får inte skada partiet eller dess
verksamhet.

Medlem av det socialdemokratiska
partiet
 måste erkänna partiets grundläggande
idéer som de uttrycks i partiprogram
och stadgar

§ 5 Möten

§ 5 Möten

Moment 1
Föreningens/klubbens medlemsmöte
är högsta beslutande organ.
Förening/klubb skall ha minst tre
möten per år.

Moment 1
Föreningens/klubbens medlemsmöte är
högsta beslutande organ.
Förening/klubb skall ha minst tre möten
per år.

Moment 2
Föreningens/klubbens årsmöte hålls
före februari månads utgång. Kallelse
till årsmöte skall skickas till
medlemmarna minst 14 dagar innan.

Moment 2
Föreningens/klubbens årsmöte hålls
före februari månads utgång. Kallelse till
årsmöte skall skickas till medlemmarna
minst 14 dagar innan.

Moment 3

Moment 3

 får inte uppträda osolidariskt mot
partiet
 får inte propagera i strid mot partiets
grundläggande idéer
 får inte skada partiet eller dess
verksamhet.
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Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden,
följande behandlas.
1. Styrelsens
och
revisorernas
berättelser för föregående år
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val av styrelseledamöter och
suppleanter
▪ Ordförande
▪ Kassör
▪ Studieorganisatör
▪ Minst 2 övriga styrelseledamöter
▪ Suppleanter om årsmötet
beslutar att sådana ska utses
4. Val av 2 revisorer och 2
suppleanter för dessa
5. Val
av
valberedning
för
nästkommande årsmöte
6. Riktlinjer för den kommande
verksamheten

Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden,
följande behandlas.
1. Styrelsens
och
revisorernas
berättelser för föregående år
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val av styrelseledamöter och
suppleanter
▪ Ordförande
▪ Kassör
▪ Studieorganisatör
▪ Minst 2 övriga styrelseledamöter
▪ Suppleanter om årsmötet beslutar
att sådana ska utses
▪ En eller flera medlemsansvariga
4. Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
för dessa
5. Val
av
valberedning
för
nästkommande årsmöte
6. Riktlinjer för den kommande
verksamheten
▪

Moment 4
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet
har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 4
Vid föreningens möten har de medlemmar, som
har betalat sin medlemsavgift senast två veckor
före mötet, rösträtt.
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet
har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Moment 5
Omröstningar sker öppet. Personval
sker då någon så begär med slutna
sedlar. Vid slutet val förs kandidaterna
upp i bokstavsordning på valsedeln.
Godkänd valsedel ska uppta det antal
personer som ska väljas. Valsedel som
upptar fler eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta
röstetalen, såvida inte mötet beslutar
att enkel majoritet ska gälla för att bli
vald.
Uppstår lika röstetal vid sluten
omröstning kan ytterligare valomgång
genomföras. Om lika röstetal uppstår i
omröstning där enbart två kandidater
deltar, avgör lotten. Uppstår lika
röstetal vid öppen omröstning
gäller den mening som biträds av
tjänstgörande ordförande.

Moment 5
Omröstningar sker öppet. Personval sker
då någon så begär med slutna sedlar.

Moment 6
Förslag till kandidater för val på
årsmötet sänds till valberedningen
inom den tid som fastställs av
föreningsmötet. Efter
nomineringstidens utgång äger endast
valberedningen rätt att föreslå
kandidater.

Moment 6
Förslag till kandidater för val på
årsmötet sänds till valberedningen inom
den tid som fastställs av föreningsmötet.
Efter nomineringstidens utgång äger
endast valberedningen rätt att föreslå
kandidater.

§ 6 Föreningens/klubbens styrelse

§ 6 Föreningens/klubbens styrelse

Moment 1

Moment 1

Vid slutet val förs kandidaterna upp i
bokstavsordning på valsedeln. Godkänd
valsedel ska uppta det antal personer
som ska väljas. Valsedel som upptar fler
eller färre namn är ogiltig.
Vald är den eller de som fått högsta
röstetalen, såvida inte mötet beslutar att
enkel majoritet ska gälla för att bli vald.
Uppstår lika röstetal vid sluten
omröstning kan ytterligare valomgång
genomföras. Om lika röstetal uppstår i
omröstning där enbart två kandidater
deltar, avgör lotten.
Uppstår lika röstetal vid öppen
omröstning gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Föreningens/klubbens styrelse
handhar föreningens/klubbens
verksamhet i överensstämmelse med
dessa stadgar och av
föreningen/klubben fattade beslut.
Styrelsens uppgift är härvid att bilda
opinion för partiet och dess politik, att
utveckla medlemskapets värde, att
befrämja ett aktivt och öppet
partiarbete inom föreningen/klubben
samt att svara för att medlemmarna ges
möjligheter att påverka partiets hållning
i aktuella politiska frågor och aktivt
delta i utformningen av föreningens
verksamhet. Styrelsen är, då
medlemsmötet inte är samlat,
föreningens/ klubbens högsta
beslutande organ.

Föreningens/klubbens styrelse handhar
föreningens/klubbens verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar
och av föreningen/klubben fattade
beslut. Styrelsens uppgift är härvid att
bilda opinion för partiet och dess politik,
att utveckla medlemskapets värde, att
befrämja ett aktivt och öppet partiarbete
inom föreningen/klubben samt att svara
för att medlemmarna ges möjligheter att
påverka partiets hållning i aktuella
politiska frågor och aktivt delta i
utformningen av föreningens
verksamhet. Styrelsen är, då
medlemsmötet inte är samlat,
föreningens/ klubbens högsta
beslutande organ.

Moment 2
Föreningens/klubbens styrelse ska
bestå av minst fem ledamöter och
antalet ledamöter ska vara udda. För
ledamöterna kan suppleanter utses. Av
styrelsens ledamöter väljs ordförande,
kassör och studieledare särskilt av
årsmötet.
Styrelsen väljs för en tid av två år. Ena
året väljs ordförande samt det mindre
antalet ledamöter och det andra året
kassör samt övriga ledamöter. En jämn
könsfördelning bör eftersträvas.

Moment 2
Föreningens/klubbens styrelse ska bestå
av minst fem ledamöter och antalet
ledamöter ska vara udda. För
ledamöterna kan suppleanter utses. Av
styrelsens ledamöter väljs ordförande,
kassör och studieledare särskilt av
årsmötet.
Styrelsen väljs för en tid av två år. Ena
året väljs ordförande samt det mindre
antalet ledamöter och det andra året
kassör samt övriga ledamöter. En jämn
könsfördelning bör eftersträvas.

Moment 3

Moment 3

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

Vid förfall för ordinarie ledamöter
inträder suppleanterna som ordinarie i
den ordning de har blivit valda.

Vid förfall för ordinarie ledamöter
inträder suppleanterna som ordinarie i
den ordning de har blivit valda.

§ 7 Revision
Moment 1
Minst två revisorer och två suppleanter
väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna
inträder vid förfall för ordinarie revisor
i den ordning de har blivit valda.

§ 7 Revision
Moment 1
Minst två revisorer och två suppleanter
väljs årligen av årsmötet. Suppleanterna
inträder vid förfall för ordinarie revisor i
den ordning de har blivit valda.

Moment 2
Till föreningens/klubbens årsmöte
avger revisorerna utlåtande över
räkenskaperna och styrelsens
verksamhet under föregående år samt
tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

Moment 2
Till föreningens/klubbens årsmöte avger
revisorerna utlåtande över räkenskaperna
och styrelsens verksamhet under
föregående år samt tillstyrker eller
avstyrker ansvarsfrihet.

§ 8 Allmänna val och behandling av
kommunala frågor
För kandidatnominering vid allmänna
val, samarbetet mellan förtroendevalda
och partiorganisationerna samt
behandling av landstings- och
primärkommunala frågor gäller partiets
”Regler för upprättande av valsedlar i
allmänna val och val inom Svenska
kyrkan”, ”Regler för
kandidatnomineringar till övriga
uppdrag”, ”Regler för samarbetet
mellan förtroendevalda och
partiorganisationerna” och ”Regler för
behandling av landstings- och
primärkommunala frågor”.

§ 8 Allmänna val och behandling av
kommunala frågor
För kandidatnominering vid allmänna
val, samarbetet mellan förtroendevalda
och partiorganisationerna samt
behandling av landstings- och
primärkommunala frågor gäller partiets
”Regler för upprättande av valsedlar i
allmänna val och val inom Svenska
kyrkan”, ”Regler för
kandidatnomineringar till övriga
uppdrag”, ”Regler för samarbetet mellan
förtroendevalda och
partiorganisationerna” och ”Regler för
behandling av landstings- och
primärkommunala frågor”.

Nuvarande lydelse

Förslag (ny text i kursiv)

§ 9 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Tilläggsstadgar för socialdemokratisk
förening/ klubb kan antas vid
föreningens/ klubbens årsmöte och
ska för godkännande underställas
partidistriktets styrelse. Sådana stadgar
får inte stå i strid med eller upphäva
innehållet i dessa grundstadgar.

§ 9 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Tilläggsstadgar för socialdemokratisk
förening/ klubb kan antas vid
föreningens/ klubbens årsmöte och ska
för godkännande underställas
partidistriktets styrelse. Sådana stadgar
får inte stå i strid med eller upphäva
innehållet i dessa grundstadgar.

Moment 2
Föreningen/klubben kan inte läggas
ner utan partidistriktets godkännande.
Om förening/klubb läggs ner ska
samtliga dess tillgångar tillfalla
partidistriktet.

Moment 2
Föreningen/klubben kan inte läggas ner
utan partidistriktets godkännande.
Om förening/klubb läggs ner ska
samtliga dess tillgångar tillfalla
partidistriktet.

Moment 3
Grundstadgarna för
föreningar/klubbar i Göteborgs
partidistrikt kan endast ändras eller
upphävas av partistyrelsen.

Moment 3
Grundstadgarna för föreningar/klubbar i
Göteborgs partidistrikt kan endast
ändras eller upphävas av partistyrelsen.

Stadgar för partidistriktet
§ 1 Partidistriktets uppgift
I paragrafen har, förutom en smärre språklig ändring, två tillägg gjorts. Det ena
handlar om uppgifterna att utveckla och samordna studieverksamheten. Tillägget är
en konsekvens av harmoniseringen med partistadgan.
Vidare har de uppgifter som tillkommer för partidistriktet, med anledning av att det
även har en roll som motsvarar arbetarekommunens i andra partidistrikt. Här har
uppgifterna tydliggjorts; tidigare var man tvungen att slå upp partiets stadgar för att
se dem.

§ 2 Organisation
Moment 2
I momentet har tillagt att organisationsplanen skall fastställas årligen, vilket möjliggör
fortlöpande anpassningar i organisationsplanen. Bestämmelsen kan därtill sägas
kodifiera praxis.

§ 5 Distriktskongress
Moment 1
Ändringen av paragrafen är, förutom en språklig justering, en konsekvens av det nya
medlemsbegreppet. Här anges att man måste betala sin medlemsavgift senast två
veckor före valet för att kunna komma ifråga som ombud vid distriktskongressen.
Moment 2
Ändringen i momentet beror på det nya sättet att benämna distriktskongressen. Här
anges dess tre olika möten: årsmöte, höstmöte och extra distriktskongress.
Moment 3
Momentet är nytt och redovisar vilka ärenden som skall behandlas av
distriktskongressens årsmöte. Den relativt omfångsrika punkten Val av styrelse, revisorer
och revisorssuppleanter har kommenterats i den allmänna motiveringen till förslaget.
Moment 4
Också detta moment är nytt. Här beskrivs vilka ärenden som skall behandlas vid
distriktskongressens höstmöte. Punkten om riktlinjer för den kommande
verksamheten är hämtad ur partiets stadgar för arbetarekommuner.

Moment 5
Ändringen är endast av språklig karaktär.
Moment 6
Förutom den språkliga förändringen, så har tiden för kallelse till kongress anpassats
till vad som gäller för distriktskongress i partiets stadgar.
Moment 8
I momentets andra stycke används begreppet betalande medlemmar, med syfte att
särskilja dessa från dem som väljer att vara medlemmar utan att erlägga avgift.
I momentets fjärde stycke införs ny text om att socialdemokratiska föreningar som är
för små för att få ombud till kongressen ges möjlighet att utse en representant till
distriktskongressen, vilken har yttrande- och förslagsrätt.
Moment 10
Ändringen är endast av språklig karaktär.
Moment 11
Den nya texten är en konsekvens av de nya reglerna för medlemskap.
Moment 14
Ändringen är endast av språklig karaktär.
Moment 16
Momentet redovisar att det bara är medlemmar, som har erlagt avgift, som har
motionsrätt. Detta strider mot partistadgarna, som har en mer generös behandling av
de medlemmar som har kommit in i partiet bara genom att ansöka om inträde.
Stadgekommittén anser emellertid, som framgår av den allmänna motiveringen, att
motionsrätten bör förbehållas de betalande medlemmarna i partiet. I momentet har
även införts en bestämmelse om att distriktsstyrelsen har skyldighet att av utlåtande
över inkomna motioner.
Moment 17
Momentet reglerar när handlingar skall skickas ut till ombuden. I konsekvens med
partistadgarna har tiden ändrats till en månad för kongressen för dess årsmöte och
höstmöte. En ny bestämmelse reglerar handlingar vid extra kongress. Genom ordet
”eventuella” antyds i momentet att extra kongress kan genomföras utan särskilda
handlingar, vilket är möjligt då extra kongress bara kan behandla de ärenden som
framgår av kallelsen.

Moment 18
Ändringen i första stycket är endast av språklig karaktär. I det andra stycket har ordet
kyrkofullmäktige tillagts, vilket kodifierar praxis. Sista stycket i momentet är nytt och
reglerar skyldigheten för distriktsstyrelsen att lägga fram förslag till riktlinjer för
kommande års verksamhet. I dagens stadgar för partidistriktet anges denna
skyldighet implicit, genom en punkt på dagordningen vid årsmötet. Ändringen är
avsedd att öka tydligheten i stadgarna.

§ 6 Distriktsstyrelse
Moment 3
Ändringen är endast av språklig karaktär; en konsekvens av de nya beteckningarna
för distriktskongressen.

§ 7 Allmän omröstning
Paragrafen är ny i stadgarna för partidistriktet, men har hittills funnits i
kretsstadgarna. Motsvarande bestämmelser i partistadgarna återfinns på
arbetarekommunnivå. I konsekvens med att partidistriktet skall hantera ärenden som
i andra partidistrikt handhas av arbetarekommunerna, så bör bestämmelsen ligga i
stadgarna för partidistriktet.

§ 8 Revision
Moment 2
De ena ändringen är endast av språklig karaktär; en följd av de nya beteckningarna på
distriktskongressen. Tillägget i slutet av momentet är en precisering för klarhets
vinnande.

§ 9 Valberedning
Moment 1
Utöver de språkliga ändringarna har ordet studieorganisatör tillagts till uppräkningen
av de uppdrag, som valberedningen skall bereda, helt i konsekvens med
bestämmelserna i 6 §, 5 mom.
Moment 2
Det första stycket innehåller språkliga ändringar och sådana, som är en konsekvens
av att ha två slags medlemskap.
I andra stycket har tidpunkten för valberedningens förslag samordnats med tiden för
utskick av övriga handlingar.

Moment 3
Ändringen i valbarhetsreglerna beror på de nya reglerna om medlemskap.

§11 Valkommitté
Moment 1
Ändringarna är främst av språklig karaktär. Därtill har den sista bisatsen lagts till med
syfte att kodifiera praxis.
Moment 2
Ändringarna är endast av språklig karaktär, varav en hänger samman med hur
kongressens möten benämns i framtiden.
Moment 3
Ändringarna i första stycket är främst av språklig karaktär, varav en hänger samman
med hur kongressens möten benämns i framtiden. Vidare har valet av valkommittén
flyttats till distriktskongressens årsmöte året före ordinarie, allmänna val.
Andra stycket är nytt och fastlägger en tid för när distriktsstyrelsen respektive det
fackliga utskottet skall göra sina val av ledamöter av valkommittén.

§ 13 Allmänna bestämmelser
Moment 2
Ändringarna är endast av språklig karaktär.

Stadgar för partikretsar
§ 1 Partikretsens uppgift
I paragrafens rubrik anges den nya beteckningen på kretsarna, vilken har ändrats
genomgående i stadgarna. Dessa ändringar kommenteras inte särskilt i det följande.
I uppräkningen av uppgifter har ordet stadsdelen ersatts av kretsens verksamhetsområde, av
skäl som anges i den allmänna motiveringen. Därutöver har ett par uppgifter
tillkommit, vilka också kommenteras i den allmänna motiveringen. Uppgiften att
utveckla de förtroendevalda har utgått ur uppräkningen, då detta är en uppgift som
åvilar partidistriktet enligt 1 § partidistriktets stadgar. Vidare har uppgifter
”kommunikation med väljare inom stadsdelen” flyttats till föreningsstadgarna.

§ 2 Organisation
Moment 1
Ändringen i momentet har kommenterats i den allmänna motiveringen. Dess
materiella betydelse är att kretsgränserna framdeles fastställs av distriktskongressens
höstmöte.
Moment 4
Ändringarna är endast av språklig karaktär, varav en hänger samman med hur
kongressens möten benämns i framtiden.

§ 4 Möten
Moment 3
Momentet innehåller språkliga preciseringar med innebörden att kretsens möten är
möten, till vilka alla medlemmar kallas. Här har inte ansetts nödvändigt att belasta
stadgarna med ytterligare en bestämmelse om skillnaden mellan betalande
medlemmar och andra. Det får förutsättas att reglerna i övriga delar av stadgarna, till
exempel i mom. 7, även tillämpas i vid de möten som avses i momentet.
Moment 4
Här har tillagts att handlingarna skall skickas med kallelsen till årsmötet.
Stadgekommittén har inte funnit anledning att, såsom fallet är i fråga om
distriktskongressen, skilja på utskick av den formella kallelsen och av handlingar till
mötet. Skälet är distriktskongressens särställning som ett representantskap, medan
kretsens årsmöte är ett medlemsmöte.
Moment 6
I likhet med vad som gäller för distriktsstadgarna har här intagits en bestämmelse,
som ger styrelsen skyldighet att yttra sig över inkomna motioner.
Moment 7
I den nya texten tydliggörs vad som gäller för rösträtt vid partikretsens möten, helt i
enlighet med vad som anges i den allmänna motiveringen.

§ 6 Partikretsens styrelse
Moment 1
Det sista stycket innehåller en ny uppgift för styrelsen, i konsekvens med ändringen
av kretsstadgarnas 1 §.
Moment 2
I sista meningen har ordet bör ändrats till ska, något som kan sägas kodifiera praxis.

Moment 3
Ändringarna är endast av språklig karaktär.

§ 8 Allmänna val och kommunala frågor
Den inledande texten i paragrafen är en bestämmelse, vilken är i konsekvens med
den ändring som har föreslagits i kretsstadgarnas 1 §.

§ 9 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Den nya texten innehåller en bestämmelse om att stadgar för kretsarna skall
godkännas av partidistriktets styrelse. Det blir således distriktsstyrelsen som avgör
om tilläggsstadgar kan anses vara förenliga med grundstadgarna.
Moment 3
Momentet är nytt och har sin motsvarighet i partiets stadgar för partidistrikt,
arbetarekommuner och socialdemokratiska föreningar, där det är partistyrelsen som
kan bevilja dispenser. Med hänsyn till att kretsarna är en konstruktion inom
Göteborg bedömer stadgekommittén att det är distriktskongressens höstmöte som
förfogar över ändringar i deras stadgar och att det är distriktsstyrelsen som kan
bevilja dispenser från dem.

Stadgar för socialdemokratiska föreningar
§ 1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift
I uppräkningen av uppgifter har lagts till ordet medlemsmottagande, vilket är en
harmonisering med partiets stadgar för föreningarna. Vidare har uppgiften att
kommunicera med väljarna inom verksamhetsområdet lagts in här; en flyttning från
dagens kretsstadgar. Ändringen i övrigt är endast av språklig karaktär.

§ 2 Organisation
Den tillagda texten är i konsekvens med partiets stadgar för socialdemokratiska
föreningar.

§ 3 Medlemskap och avgifter
Moment 2
Momentet är nytt och är en konsekvens av att partiet nu har två olika slags
medlemskap. I första stycket anges vad som gäller för dem som blivit medlemmar
genom att ansöka om medlemskap. I paragrafens andra stycke anges vad som gäller
för de medlemmar som är betalande.

Moment 3
Texten i momentet är i sin helhet hämtad från partiets stadgar för socialdemokratiska
föreningar.
Moment 4
Reglerna i momentet finns på olika ställen i partiets stadgar, därtill utan att göra
skillnad på betalande medlemmar och dem, som har anslutit sig genom ansökan utan
betalning. Här har de samlats i föreningsstadgarna. Syftet är att ange vad som gäller
för betalande medlemmar på en nivå i stadgarna, som rimligen ligger närmast
medlemmen.
Moment 5
I momentet har regeln om att man efter tolv månaders medlemskap blir
avgiftsskyldig tagits in. Motiven för detta framgår av den allmänna motiveringen.
Moment 6
I momentet (åter)införs den regel om administrationsmedlemskap som avskaffades
av partikongressen år 2015. Motiven för detta finns i den allmänna motiveringen.
Regeln har samma lydelse som tidigare.

§ 4 Medlems rättigheter
I paragrafen har införts två olika moment. I det ena, moment 1, redovisas de
rättigheter som tillkommer en medlem, som valt att gå med bara genom ansökan. I
moment 2 anges rättigheterna för medlemmar, som har valt att betala medlemsavgift
till partiet. Som anges i den allmänna motiveringen, är rättighetsfördelningen de båda
medlemsgrupperna emellan annorlunda än i partiets stadgar – här har alltså
stadgekommittén valt att avstå från total harmonisering med partistadgan.

§ 5 Möten
Moment 3
I dagordningen för årsmötet har under val av styrelse lagts till en eller flera
medlemsansvariga. Detta för att ansluta sig till partiets stadgar.
Moment 4
Momentet innehåller bara en förändring: reglerna för rösträtt har klargjorts även här.

