Reglemente för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Antaget av Socialdemokraterna Göteborgs distriktårskongress 2022 den 2 april.

Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser för Göteborgs
socialdemokratiska partidistrikt
§1 Bestämmelser kring reglementet
Moment 1
Reglementet bereds och föreslås av distriktsstyrelsen samt fastställs av representantskapets årsmöte.

Kapitel 2 - Bestämmelser för områdeskretsar
§1 Områdeskretsens uppgift
Moment 1
Områdeskretsarna ansvarar för
•
•
•
•

opinionsbildning för partiets idéer och politik inom områdeskretsen,
kommunikation med väljare inom områdeskretsen,
samordning och ledning av valaktiviteter inom områdeskretsen,
samordning av s-föreningarna inom områdeskretsen

§2 Organisation
Moment 1
Områdeskretsarnas geografiska omfattning beslutas av representantskapets årsmöte.
Moment 2
Medlem i områdeskretsen är den som bor i det geografiska området och är medlem i någon
förening/klubb som är ansluten till partidistriktet, eller tillhör partidistriktets fria kvot.
Moment 3
Områdeskretsar utser ej ombud till partidistriktets representantskap.

§3 Medlemsmöte
Moment 1
Områdeskretsens årsmöte är organisationsledets högsta beslutande organ.
Moment 2
Områdeskretsen ska kalla till medlemsmöte minst tre gånger per år eller då områdeskretsens
styrelse så beslutar. Senast två veckor före medlemsmöten ska styrelsen utfärda kallelse till
samtliga av områdeskretsens medlemmar.
Moment 3
Ärende som behandlas på medlemsmötet ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller
valärenden och revision av verksamheten.
Moment 4
Årsmöte hålls före mars månads utgång.
Moment 5
Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas.
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
3. Val
a. Ordförande
b. Kassör
c. Studieorganisatör
d. Minst två övriga styrelseledamöter
e. Ersättare om årsmötet så beslutar
f. En revisor och en revisorersättare
g. Valberedning för nästkommande årsmöte
Moment 6
Motion till medlemsmöte kan väckas av varje enskild partimedlem som är medlem i
områdeskretsen. Motion ska sändas till styrelsen i områdeskretsen inom av denna angiven tid.
Moment 7
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt
Moment 8
Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av
densamma.

Omröstningar sker öppet. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande i områdeskretsens styrelse.
Moment 9
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.

§4 Områdeskretsens styrelse
Moment 1
Områdeskretsens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med detta
reglemente och av områdeskretsens medlemsmötens, representantskapsmötens och
partikongressens fattade beslut.
Moment 2
Styrelsens uppgift är att agitera för partiet och dess politik, att ansvara för områdeskretsens
ekonomi samt att samordna de socialdemokratiska föreningarnas verksamhet.
Styrelsen är, då områdeskretsens medlemsmöte inte är samlat, områdeskretsens högsta beslutande
organ.
Områdeskretsens styrelse ska senast den 15 april varje år sända verksamhetsberättelsen till
partidistriktet över föregående år.
Moment 3
Områdeskretsens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan ersättare utses. Av
styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Studieledare och kampanjledare ska
utses och ska ingå i styrelsen. Ena året väljs ordförande med flertalet ledamöter. Andra året väljs
kassör och övriga ledamöter.
Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal och en så jämn könsfördelning som
möjligt ska eftersträvas.
Moment 4
Inom styrelsen kan ett arbetsutskott utses eller om årsmötet så beslutar kan arbetsutskottet väljas

separat.
Moment 5
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den ordning de blivit
valda.

§5 Revision
Moment 1
Minst en revisor och en ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inkallas vid förfall för
ordinarie revisor i den ordning de blivit valda.
Moment 2
Till områdeskretsens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens
verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

§6 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Områdeskrets kan endast läggas ner med distriktsstyrelsens godkännande. Om Områdeskretsen
läggs ner ska samtliga av dess tillgångar tillfalla partidistriktet.
Moment 2
Områdeskretsen kan hos partidistriktets styrelse ansöka om dispens från detta reglemente.

Kapitel 3 - Valkommitté
§1 Valkommitténs uppdrag och uppgifter
Moment 1

Inom partidistriktet ska finnas en valkommitté med uppgift att upprätta kandidatförslag inför
allmänna val och kyrkoval, vilka sedan föreläggas på representantskapsmötet som är beslutande
instans, företrädesvis representantskapets årsmöte. Det beslutade första namnet blir också
gruppledare.
Valkommittén ska föreslå representantskapsmötet efter de allmänna valen namn som ska erhålla
gruppledaruppdrag i kommunala nämnder och styrelser. Innan beslut tas ska nomineringarna
redovisas.

Valkommittén har ansvar för att föreningar och medlemmar kan lämna nomineringar i enlighet
med stadgarna.
Valkommittén äger nomineringsrätt.
Valkommittén ska få ett administrativt stöd från partidistriktet. Förste ombudsmannen stödjer
valkommitténs arbete.
Moment 2
Förslag till förtroendevalda ska också upprättas av valkommittén inför beslut i kommun- och
regionfullmäktige.
Valkommittén bereder och beslutar val av kommunal- och regionråd efter en särskild process i
dialog med gruppledaren i respektive fullmäktigegrupp. Förslaget på kommunal- och regionråd
fastställs av respektive fullmäktigegrupp.
Moment 3
Valkommittén bereder och beslutar om fyllnadsval och förslagen fastställs slutligen av respektive
fullmäktigegrupp.
Vid fyllnadsval av regionråd och kommunalråd bereder valkommittén fyllnadsvalet efter en
särskild process i dialog med gruppledaren i respektive fullmäktigegrupp. Förslaget på nytt råd
fastställs slutligen av respektive fullmäktigegrupp.
Information om fyllnadsval ska finnas tillgängligt.
Moment 4
Valkommittén ansvarar för att personer som får eller bli av med ett politiskt förtroendeuppdrag
under mandatperioden meddelas personligen.

§2 Val och sammansättning till valkommittén
Moment 1
Valkommittén väljs av representantskapets årsmöte och ska bestå av en ordförande, en vice
ordförande, elva ledamöter och fyra representanter, sammanlagt 15 ledamöter, alla med rösträtt.
Representantskapets årsmöte väljer ordförande och vice ordförande separat.
Av de 15 ledamöterna ska representantskapets årsmöte välja ordföranden för facklig-politiska
utskottets och en utsedd representant från regionfullmäktigegruppen,
kommunfullmäktigegruppen samt partidistriktets styrelse.
De 11 ordinarie ledamöter väljs på fyra år. Fem respektive sex ledamöter väljs vartannat år. Ordförande

och vice ordförande väljs inte vid samma tillfälle.

Moment 2
Representanterna som utses av regionfullmäktigegruppen, kommunfullmäktigegruppen och partidistriktets
styrelse samt facklig-politiska utskottets ordförande rapporteras till valberedningen innan beslut på
representantskapets årsmöte. Representanterna ska ingå i respektive grupp.
Om en av representanterna lämnar sin grupp eller om en ny representant utses av respektive grupp ska
den personen inträda istället.
Om en vald representant för distriktsstyrelsen, regionfullmäktigegruppen och
kommunfullmäktigegruppen, lämnar eller utesluts ur sin grupp ska en ny utses av gruppen.

§3 Valkommitténs arbetssätt och rapportering
Moment 1
Ordförande och vice ordförande utgör beredningsutskott tillsammans med en tredje ledamot
som väljs inom valkommittén.
Moment 2
Varje sammanträde med valkommittén ska ha en punkt om jäv på dagordningen

Moment 3
Valkommittén ska på ett representantskapsmöte per år skriftligt och muntligt redovisa det gångna årets
arbete.

Kapitel 4 – Allmänna val och behandling av regionfrågor
§1 Allmänna val och behandling av regionfrågor
Moment 1
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".

Kapitel 5 – Lokala bestämmelser kring representantskap
§1 Representantskapsmötets

ombud

Moment 1
Representantskapsmöten består av 251 ombud.
Varje förening, som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet och uppnår de stadgekrav
som anges för att tilldelas ombud, har rätt att delta i fördelning av ombud till representantskapsmöten.
Till distriktets representantskapsmöten ska ombuden fördelas proportionellt efter det antal betalande
medlemmar som finns i varje förening vid månadsskiftet som infaller fem månader före
representantskapets årsmöte.
Moment 2
För samtliga ombud utses minst samma antal ersättare.
Moment 3
Det nyvalda representantskapsmötet träder i funktion vid representantskapets årsmöte.

§2 Bestämmelser kring val av representantskapsmötets ombud
Moment 1
Ombud utses av föreningar som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet och uppnår de
stadgekrav som anges för att ha rätt till att utse ombud.
Val av ombud äger rum varje år före februari månads utgång.
Moment 2
Till ombud kan väljas envar enskild betalande medlem i till partidistriktet ansluten partiorganisation.
Medlem kan endast väljas till ombud eller ersättare för en förening.
Moment 3
Följande har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på representantskapet; 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 Socialdemokraterna för tro- och solidaritet
Göteborgs distriktet samt partidistriktets funktionärer.

Kapitel 6 - Valberedning
§1 Val av valberedning, dess sammansättning och uppgift
Moment 1
Representantskapets årsmöte väljer till nästkommande årsmöte en valberedning.
Valberedningens sammansättning ska bestå av fem ordinarie och två suppleanter.
Moment 2
Valberedningens uppgift är 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 representantskapet.

§2 Valberedningens arbetssätt
Moment 1
Anslutna organisationer till partidistriktet och enskilda medlemmar kan senast före februari
månads utgång till valberedningen avge förslag på personer avseende valen som förrättas under
representantskapets årsmöte.
Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.
Moment 2
Valberedningen skall senast 14 dagar före representantskapets årsmöte tillställa ombuden och de
anslutna organisationerna till partidistriktet sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna
personer.
Moment 3
Valbar till uppdrag i partidistriktet är medlem i någon av partiorganisationerna inom
partidistriktet.

