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

Partidistriktets område utgörs av Göteborgs stad.

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.

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

Samtliga inom partidistriktets område befintliga socialdemokratiska föreningar och klubbar,
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 SSU-kommun/SSU-klubb som har
fyllt femton år tillhöra partidistriktet.

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.

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.

Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ och 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.

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:
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

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

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

Distriktskongressens 251 ombud fördelas enligt principer som distriktskongressen fastställer. För
samtliga ombud utses motsvarande antal suppleanter. I det fall en grundorganisation är för liten för
att få ombud till kongressen har medlemmar i denna yttrande- och förslagsrätt vid kongressen.

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

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 yttrande- och förslagsrätt.

Samtliga medlemmar i till partidistriktet ansluten partiorganisation har närvaro- och yttranderätt vid
distriktskongressens sammanträden.

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

Distriktskongressen väljer en eller två mötesordförande, samt övriga mötesfunktionärer.

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

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.

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

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

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.

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 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.

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

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

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

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.

Till kongressen avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och distriktsstyrelsens verksamhet
under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

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.

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.

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

Inom partidistriktet ska finnas ett facklig-politiskt utskott med uppgift att arbeta med den fackligpolitiska verksamheten.

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

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

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.

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.

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

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".

Partidistrikt och dess styrelse ska iaktta partiets stadgar och av partikongressen fattade beslut.

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

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

