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Stadgar för länsförbundet 
§ 1 Ändamål 

Förbundets strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder.  

Förbundets uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata 
idéer, att vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med 
partiets samhällssyn. 

 

§ 2 Organisation 

Mom.1. Förbundet är det centrala organet för partiets arbete inom sitt 
verksamhetsområde. Inom detta skall förbundet planlägga och leda partiets organisation 
och politik, ansvara för valarbetet samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. 
Särskilda insatser skall göras för kampanjer, föreningsverksamhet, rekrytering och 
utbildning. 

 

Mom. 2. Förbundet utgör en sammanslutning av dess partiföreningar 

 

Mom.3. Partistyrelsen fastställer förbundets verksamhetsområde i samråd med förbundet. 

Förbundets verksamhetsområde omfattar Hallands län. 

 

§ 3 Medlemskap 

Mom.1. Medlem i förbundet är den som är medlem i partiförening inom förbundets 
verksamhetsområde, delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna och som betalat 
fastställd medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid 
halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår därefter 
som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår. Efter särskild prövning 
kan förbundsstyrelsen bevilja direktanslutning till förbundet. 

 

Mom.2. Medlem i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är 
medlem i förbundet och i den partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen 
är bosatt eller sökt och erhållit medlemskap i. 

 

Mom. 3. För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet 
krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller 
motsvarande. 
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Mom.4. Förbundsstyrelsen kan hos partistyrelsen begära att medlem eller registrerad 
medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande 
politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiet, utesluts ur partiet, 
förbundet och den partiförening medlemmen tillhör. Från det att ett uteslutningsärende 
väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av 
partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina 
förtroendeuppdrag i partiet. 

 

Mom.5. Förbundsstyrelsens beslut om begäran om uteslutning skall fattas med minst två 
tredjedels majoritet och skall föregås av att medlemmen och styrelsen i den partiförening 
vederbörande tillhör beretts tillfälle att yttra sig. Utesluten medlem kan endast skriftligen 
ansöka om återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. 
Återinträde som medlem i partiet avgörs av partistyrelsen. 

 

§ 4 Föreningar 

Inom varje område som kan utgöra underlag för föreningsverksamhet bör en 
partiförening finnas. 

 

Finns flera partiföreningar inom samma kommun ska en krets inrättas för dessa. 

 

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, 
kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner. 

 

Partiföreningsstadgar och kretsstadgar, som avviker från av partistämman antagna 
normalstadgar, skall fastställas av förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med förenings- och kretsstyrelse. Till 
sammanträde med förenings- och kretsstyrelse eller årsmöte eller till annan 
sammankomst i föreningen/kretsen äger förbundsstyrelsen sända företrädare med 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

 

Partiförening och krets skall till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om 
organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet. 

 

Partiförening och krets som inte uppfyller kraven att till förbundsstyrelsen lämna begärda 
uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet kan av 
förbundsstyrelsen nekas representationsrätt vid förbundsstämma och förbundsråd 
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§ 5 Avgifter 

Partiförening skall betala en årlig avgift till förbundet för varje medlem i partiföreningen, 
medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet undantagna. Denna årliga avgift fastställs av 
förbundsstämman. Medlemsavgift för till förbund direktansluten medlem fastställs av 
förbundsstyrelsen. Avgift för ny medlem som betalas från och med den 1 september 
gäller även för påföljande kalenderår. 

 

§ 6 Förbundsstämma 

Mom.1. Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och består av ett fast 
antal, 125, ombud från partiföreningarna och förbundsstyrelsens ledamöter. 
Förbundsstämman fastställer antalet ombud från partiföreningarna. 

 

Antalet ombud som respektive partiförening har att utse grundar sig på antalet 
betalande medlemmar i partiföreningen. Den 31 december varje år fastställs hur många 
som under året betalat medlemsavgift till partiföreningen. I antalet betalande 
medlemmar inräknas de som under året betalat medlemsavgift till Moderatkvinnorna 
eller Moderata Ungdomsförbundet och som är bosatta inom partiföreningens 
verksamhetsområde eller sökt och erhållit medlemskap i partiföreningen. Fördelningen 
av ombuden mellan partiföreningarna skall ske proportionellt. Varje partiförening 
tillförsäkras minst ett ombud. Det åligger förbundsstyrelsen att snarast efter varje årsskifte 
meddela partiföreningarna hur många ombud de skall välja 

 

Varje ombud har en röst. Medlem har efter anmälan närvaro- och yttranderätt. Enskild 
kan efter anmälan ges närvarorätt av förbundsstyrelsen. 

 

Mom.2. Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, skall vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman. 

 

Mom.3. Förbundsstämman sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Ordinarie 
förbundsstämma hålls vartannat år, samma som partistämmoår, före maj månads 
utgång. Kallelse till förbundsstämma utsändes av förbundsstyrelsen till partiföreningarna 
senast åtta veckor före stämman. 

 

Mom.4. Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt eller då 
minst en tredjedel av antalet partiföreningar begär detta. Kallelse till extra 
förbundsstämma utsändes av förbundsstyrelsen till partiföreningarna så snart beslut 
fattats om extra stämma. 
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Mom.5. Rätt att till förbundsstämman väcka förslag tillkommer förbundsstyrelsen, 
Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, förening, krets, fullmäktigegrupp samt 
enskilda medlemmar. Förslag skall senast sex veckor före stämman ha inkommit till 
förbundsstyrelsen. Senast två veckor före stämman skall förbundsstyrelsens yttranden och 
stämmohandlingarna sändas till ombuden. 

Ärenden av brådskande natur kan dock efter stämmans beslut omedelbart upptas till 
behandling. 

 

Mom.6. Vid val av ombud till partistämman och ersättare för dessa bör tillses att såväl 
Moderatkvinnorna som ungdomsdistriktet blir representerade. Ombud och ersättare 
fungerar intill dess nya utsetts. 

 

Mom.7. Omröstning vid förbundsstämman sker öppet, utom votering vid personval som 
skall vara sluten. Stämmoombud skall personligen utöva sin rösträtt vid stämman. 
Röstning får inte ske med fullmakt. 

Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort eller med voteringsanläggning. 
Efter sådan omröstning skall rösträkning ske med upprop, om röstberättigad 
stämmodeltagare så begär. 

Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i 
stadgefrågor varvid två tredjedels majoritet krävs. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med 
lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar 
särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

 

Mom.8. Ledamot av förbundsstyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna 
eller i val av revisor. 

 

Mom.9. Vid ordinarie förbundsstämma skall minst förekomma: 

a) Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna. 

 b) Val av sekreterare. 

 c) Val av justeringspersoner. 

 d) Fastställande av föredragningslista. 

 e) Fastställande av procedurregler. 

 f) Fastställande av röstlängd. 
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 g) Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning. 

 h) Styrelsens årsredovisning/-ar. 

i) Revisorernas berättelse och fastställande av 
resultaträkning och balansräkning. 

 j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

k) Fastställande av årsavgifter till förbundet från 
partiföreningarna för året efter nästkommande år eller till 
och med året efter nästa ordinarie förbundsstämma. 

 l) Förslag från styrelsen (propositioner). 

 m) Inkomna övriga förslag (motioner). 

 n) Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 

o) Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet 
och styrelsen. 

p) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en 
länsordförande för Moderatkvinnornas verksamhet samt en 
ersättare för denna. 

 q) Val av två revisorer med ersättare. 

 r) Val av ombud till partistämman med ersättare. 

s) Val av representation i studieförbundet 
Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar. 

 t) Val av valberedning och ordförande i denna. 

 u) Övriga ärenden. 

 

§ 7 Förbundsråd 

Mom.1. Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller 
som ersättare annan företrädare, för partiföreningar, kvinnoföreningar och Moderata 
Ungdomsförbundsföreningar i förbundet. 

Förbundsstyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i 
förbundsrådet. 

 

Förbundsordföranden är ordförande i förbundsrådet. 

 

Mom.2. Förbundsrådet sammankallas av förbundsordföranden, förbundsstyrelsen eller 
då minst en tredjedel av antalet ledamöter i förbundsrådet begär detta. 
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Förbundsrådet äger endast fatta beslut i ärenden, som hänskjutits dit av 
förbundsstämman eller förbundsstyrelsen. 

 

Mom.3. Under år då förbundsstämma inte hålls skall förbundsstyrelsen lämna rådet 
redogörelse för partiets verksamhet och förvaltning, samt förrätta eventuella fyllnadsval. 

 

§ 8 Förbundsstyrelse 

Mom.1.  Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen. 

 

Mom.2. Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och två vice 
förbundsordförande, de av stämman valda ledamöterna varav en länsordförande för 
Moderatkvinnorna samt distriktsordföranden i Moderata Ungdomsförbundet. 

Vid förfall för Moderatkvinnornas länsordförande eller distriktsordföranden i Moderata 
Ungdomsförbundet fungerar vald ersättare respektive vice ordförande som ersättare. 

Förbundsstyrelsen har rätt att till sina sammanträden adjungera ledamöter. Adjungerad 
ledamot har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening. 
Partiombudsmannen i förbundet är ständigt adjungerad och har även förslagsrätt. 

 

Mom.3. Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och i övrigt då 
ordföranden så beslutar eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

 

Mom.4. Förbundsstyrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

Mom.5. Förbundsstyrelsen åligger: 

att  planlägga, leda och inför förbundsstämman ansvara för förbundets verksamhet 
enligt stadgans § 1 

att  leda Moderatkvinnornas verksamhet i förbundet enligt Moderatkvinnornas 
stadgar, 

att  fastställa verksamhetsområden för partiföreningarna, 

att fastställa inom vilka månader partiföreningarna skall hålla ordinarie årsmöten, 

att  stödja och bistå partiföreningar, kretsar, ungdomsdistrikt och övriga inom 
förbundet verksamma moderata nätverk i deras verksamhet samt verka för att 
deras arbete bedrivs enligt stadgar och program, 

att  fastställa partiföreningarnas och kretsarnas räkenskapsår, företrädesvis lika för 
alla, 
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att  inför allmänna val förbereda rekrytering och nominering av kandidater enligt 
fastställda rekryterings- och nomineringsregler och ge föreningar och kretsar 
erforderliga anvisningar om rekryterings- och nomineringsarbetet, 

att  planlägga, leda och övervaka valrörelsen inom verksamhetsområdet, 

att  inför allmänna val utarbeta politiskt regionalt handlingsprogram, 

att  i samråd med regionfullmäktigegruppen förbereda nominering till uppdrag som 
utses av regionen samt i samråd med berörda, förbereda nomineringar till statliga 
och regionala organ. 

att  utse de råd, kommittéer och arbetsgrupper som behövs för förbundets verksamhet, 

att  samverka med riksorganisationen och partistyrelsen samt att ansvara för att 
partistyrelsen i föreskriven tid erhåller infordrade remissyttranden och uppgifter om 
länsförbundets organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet, 

att  med undantag för den personal som anställes av riksorganisationen, anställa 
arbetskraft vid förbundet samt utfärda instruktioner och föreskrifter för denna, 

att  besluta om firmatecknare och attestregler samt tillse att förbundets ekonomiska 
hantering är organiserad på ett betryggande sätt, 

att  tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen 
lämnat sitt samtycke, 

att  upprätthålla kontakt och samråda med regionfullmäktigegruppen, andra regionala 
organ och kommunfullmäktigegrupperna inom verksamhetsområdet samt biträda 
dessa i deras verksamhet, 

att  hålla kontinuerlig kontakt med föreningarna och deras ordförande, 

att  uppbära och bestämma användandet av partistöd från regionen. 

 

§ 9 Arbetsutskott 

Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott som på förbundsstyrelsens ansvar fullgör av 
styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan 
anstå till styrelsens sammanträde.  

 

I arbetsutskottet skall då länsordförande för Moderatkvinnorna och distriktsordföranden i 
Moderata Ungdomsförbundet ingå. 

 

§ 10 Påkallande av sammanträden 

Partistyrelsen äger påkalla sammanträde med förbundsstyrelsen. Till sammanträde med 
denna samt till förbundsstämma eller annan sammankomst äger partistyrelsen sända 
företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
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§ 11 Valberedning 

För att bereda inom förbundet förekommande val skall tillsättas en valberedning. I 
valberedningen skall av Moderata Ungdomsförbundet direktutsedd ledamot ingå, samt 
representant för Moderatkvinnorna. Valberedningen avgör själv sina arbetsformer 

 

§ 12 Rekrytering och nominering av kandidater 

Regler för rekrytering och nominering av kandidater för allmänna val till riksdag, region 
och kommun fastställs av förbundsstämman, varvid av partistämman rekommenderade 
rekryterings- och nomineringsregler bör följas. För att delta i beslut rörande 
kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den riksdagsvalkrets, 
regionvalkrets eller kommun som valet gäller 

 

§ 13 Revision 

En av förbundets revisorer skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Räkenskapsåret 
sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisning, innefattande av förbundsstyrelsen 
avgiven förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall vara revisorerna 
tillhanda senast fem veckor före ordinarie förbundsstämma. Revisorernas granskning av 
räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller 
avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till förbundsstyrelsen senast tre veckor före 
stämman. 

 

§ 14 Stadgar och stadgeändring 

Mom.1. För förbundet gäller av partistämman antagna normalstadgar. Avvikelser från 
dessa skall fastställas av partistyrelsen. 

 

Mom.2. Ändring av förbundets stadgar kan beslutas endast av ordinarie 
förbundsstämma, varvid två tredjedels majoritet erfordras. 
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Normalstadgar för krets  
 

§ 1 Ändamål 

Kretsen är ett samarbetsorgan för partiföreningarna i kommunen. Kretsen har, på 
uppdrag av partiföreningarna, till uppgift: 

att  uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det finns mer än 
en partiförening i kommunen, 

att  samordna partiföreningarnas nomineringar av kandidater inför allmänna val och 
till övrig kommunal representation enligt fastställda rekryterings- och 
nomineringsregler, 

att  samordna valarbetet i kommunen, 

att  i samråd med partiföreningarna upprätta kommunalt handlingsprogram. 

 

§ 2 Organisation 

Kretsens verksamhetsområde omfattar en kommun, inom vilken det finns mer än en 
partiförening. 

 

§ 3 Medlemskap 

Mom.1. Medlem i kretsen är den som är medlem i partiförening inom kretsens 
verksamhetsområde, delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna och som där 
betalat fastställd medlemsavgift. 

 

Mom.2. Medlem i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är 
medlem i kretsen i den partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är 
bosatt eller sökt och erhållit medlemskap i. 

 

Mom.3. För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet 
krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller 
motsvarande. 

 

§ 4 Kretsårsmöte 

Mom.1. Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av alla 
medlemmar, alternativ A eller ombud, alternativ B. Vilket alternativ som används 
beslutas av ett ordinarie kretsårsmöte. Fattas inget beslut gäller Alternativ A.  
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Alternativ A  
Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av medlemmar från 
partiföreningarna.  

Alla som är medlemmar i någon av kretsens ingående partiföreningar har rösträtt på 
kretsårsmötet. För att erhålla rösträtt på kretsårsmöte skall medlem vara införd i av 
förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. 

  

Alternativ B  
Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av ombud från 
partiföreningarna.  

Varje partiförening utser ett ombud för varje påbörjat 10-tal betalande medlemmar. 
Därutöver är i kretsen ingående föreningars ordförande, eller ersättare för denne, 
ombud vid kretsårsmöte. 

Antalet ombud som respektive partiförening har att utse grundar sig på antalet 
betalande medlemmar i partiföreningen. Den 31 december varje år fastställs hur många 
som under året betalat medlemsavgift till partiföreningen. I antalet betalande 
medlemmar inräknas de som under året betalat medlemsavgift till Moderatkvinnorna 
eller ungdomsförening och som är bosatt inom partiföreningens verksamhetsområde.  

 

Varje ombud har en röst. Enskild medlem har närvaro- och yttranderätt. 

 

Mom.2. Kretsårsmöte sammanträder på kallelse av kretsstyrelsen. Ordinarie 
kretsårsmöte hålls varje år före april månads utgång.  

Extra kretsårsmöte hålls då kretsstyrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av 
ledamöterna i kretsstyrelsen så begär. 

 

Mom.3. Kallelse till kretsårsmöte utfärdas av kretsstyrelsen senast tre veckor före 
årsmötet.  

Förslag till kretsårsmötet vad gäller personval samt årsredovisning ska samtidigt med 
kallelsen tillställas medlemmar eller ombud. 

Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas senast två veckor före årsmötet.  

 

Mom.4. Rätt att till kretsårsmötet väcka förslag tillkommer föreningar samt enskilda 
medlemmar. Förslag skall senast två veckor före årsmötet ha inkommit till kretsstyrelsen. 

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 
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Mom.5. Vid ordinarie kretsårsmöte ska minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa 
årsmöten även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglerna, se detta 
avsnitt. 

 

a) Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för 
årsmötet. 

 b) Fastställande av föredragningslista. 

 c) Godkännande av årsmötets utlysning. 

 d) Styrelsens årsredovisning. 

e) Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och 
balansräkning. 

 f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 g) Förslag från styrelsen (propositioner). 

 h) Inkomna övriga förslag (motioner). 

 i) Anteckning om självskrivna ledamöter. 

j) Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst 
fem). 

 k) Val av ordförande och vice ordförande i kretsstyrelsen. 

l) Val av styrelseledamöter, varav en 
moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas 
inom verksamhetsområdet, utöver självskrivna. 

 m) Val av två revisorer med ersättare. 

n) Val av rekryterings- alternativt nomineringskommitté 
enligt bestämmelserna. 

 o) Val av valberedning. 

 p) Övriga ärenden 

 

Mom.6. För att delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att medlem är folkbok-
förd i den kommun valet gäller. 

 

Mom.7. Omröstning vid kretsårsmöte sker öppet, utom votering vid personval som skall 
vara sluten. Medlem (alt. A) eller ombud (alt. B) skall personligen utöva sin rösträtt vid 
årsmötet. Röstning får inte ske med fullmakt. 

Vid sluten omröstning skall valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 
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Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i 
stadgefrågor där två tredjedels majoritet krävs. Vid lika röstetal avgörs personval med 
lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar 
särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

 

Mom.8. Ledamot av kretsstyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna 
eller i val av revisor. 

 

§ 5 Kretsstyrelsen 

Mom.1. Kretsens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter, 
varav en moderatkvinnoansvarig där kvinnoförening saknas, inklusive ordförande, vice 
ordförande och de självskrivna ledamöterna. Kretsens partiförenings-, 
moderatkvinnoförenings- och ungdomsföreningsordförande är, med vice ordförande 
som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom 
kommunfullmäktigegruppens ordförande. 

 

Mom.2. Kretsstyrelsen utser sekreterare, kassör och övriga funktionärer som behövs för 
verksamheten 

 

Mom.3. Kretsstyrelsen är, då kretsårsmöte inte är samlat, kretsens beslutande organ. 

 

Mom.4. Kretsstyrelsen sammanträder då ordföranden så beslutar eller då minst en 
tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

 

Mom.5. Kretsstyrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

Mom.6. Kretsstyrelsen skall tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister 
hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om 
inte personen lämnat sitt samtycke. 

 

§ 6 Rekryterings- och nomineringsarbetet 

I god tid före allmänna val skall kretsen efter kallelse av kretsstyrelsen sammanträda för 
att behandla rekryterings- och nomineringsärenden inför valen. Därvid skall av 
förbundsstämman fastställda nomineringsregler följas. Undantag kan beviljas av 
förbundsstyrelsen. 
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Valsedlar för kommunfullmäktigeval fastställs av kretsårsmöte eller av extra kretsårsmöte. 
I kallelsen till sådant årsmöte skall anges vilka val nomineringsmötet avser behandla. 

 

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ 
pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller regionvalkretsen. Förbundsstyrelsen kan 
med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt återkalla de av 
nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda kandidater. 
Förbundsstyrelsens beslut skall senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 
nomineringsstämma ägt rum. 

Ett beslut om överprövning skall meddelas partistyrelsen för kännedom. 

 

§ 7 Påkallande av sammanträden 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med kretsstyrelsen. Till sammanträde med 
denna samt till annan sammankomst äger förbundsstyrelsen sända företrädare med 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

 

§ 8 Valberedning 

För att bereda inom kretsen förekommande val skall tillsättas en valberedning. I 
valberedningen skall av Moderata Ungdomsförbundet direktutsedd ledamot ingå, samt 
representant för Moderatkvinnorna. Valberedningen avgör själv sina arbetsformer. 

 

§ 9 Räkenskaper och revision 

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaperna och övriga handlingar 
som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till kretsens revisorer senast fyra 
veckor före kretsårsmötet. 

 

§ 10 Stadgar och stadgeändring 

Mom.1. För kretsen gäller av förbundsstämman antagna normalstadgar. Avvikelser från 
dessa skall fastställas av förbundsstyrelsen. 

 

Mom.2. Ändring av kretsens stadgar kan beslutas endast av ordinarie kretsårsmöte, 
varvid två tredjedels majoritet erfordras. 

 

§ 11 Upplösning 

Finnes ej längre minst två partiföreningar inom kommunen anses kretsen upplöst efter 
nästföljande kretsårsmöte. Härvid skall kretsens samtliga tillgångar och skulder jämte 
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alla kretsens handlingar och tillhörigheter tillfalla den i kommunen kvarvarande 
partiföreningen. 
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Normalstadgar för partiförening 
 

§ 1 Ändamål 

Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet 
företräder. 

Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla 
moderata idéer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och att i 
praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn. 

 

§ 2 Organisation 

Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt 
verksamhetsområde. Finns flera partiföreningar i samma kommun kan dessa samverka 
vid utförandet av uppgifter. I sitt arbete skall föreningen särskilt uppmärksamma 
informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och utbild-
ning samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande. 

Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening. 

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, 
kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner 

 

§ 3 Medlemskap 

Mom.1. Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, 
delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna, uppnått den av Moderata 
Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsålder och som betalat fastställd 
medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid 
halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår därefter 
som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår. 

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i 
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den 
partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och erhållit 
medlemskap i. 

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt inom 
partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är 
folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt vid nominering 
till kommun, region eller riksdagsval om något av dessa områden inte omfattar 
folkbokföringsorten. 
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Mom.2. För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet 
krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller 
motsvarande. 

 

Mom.3. Medlem eller registrerad medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för 
någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande 
skadar partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen. 

 

Mom.4. Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla 
förhållandet till förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas 
av partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen. Från det att ett uteslutningsärende 
väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av 
partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina 
förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om 
återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Återinträde som 
medlem i partiet avgörs av partistyrelsen. 

 

Mom.5. Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande 
av medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i 
möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 

 

Mom.6. För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem vara införd i 
av förbundet två veckor före mötet tillhandahållen röstlängd. 

 

Mom.7. Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande 
kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och 
riksorganisationen. 

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Avgift för ny medlem som betalas efter den 1 
september gäller även för påföljande kalenderår. 

Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet. 

 

§ 4 Årsmöte 

Mom.1. Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och består av alla 
medlemmar i partiföreningen. 

 

Mom.2. Partiföreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie 
årsmöte hålls varje år inom de månader förbundsstyrelsen beslutat.  

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av 
partiföreningens medlemmar så begär. 
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Mom.3. Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av styrelsen senast tre veckor före 
årsmötet. 

Förslag till årsmötet vad gäller personval samt årsredovisning ska samtidigt med 
kallelsen tillställas medlemmarna. 

Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte. 

 

Mom.4. Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i 
föreningen. Förslag skall senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens 
styrelse. Senast en vecka före årsmötet skall handlingar med anledning av inkomna 
förslag finnas tillgängliga för medlemmarna.  

Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 

 

Mom.5. Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie 
årsmöte. 

 

Mom.6. Vid ordinarie årsmöte ska minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa 
årsmöten även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglerna, se detta 
avsnitt.  

 a) Val av ordförande att leda förhandlingarna. 

 b) Val av sekreterare. 

 c) Val av justeringspersoner. 

 d) Fastställande av föredragningslista. 

 e) Godkännande av årsmötets utlysning. 

 f) Styrelsens verksamhetsberättelse. 

g) Revisorernas berättelse och fastställande av 
resultaträkning och balansräkning. 

 h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

i) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 
kalenderår. 

 j) Förslag från styrelsen (propositioner). 

 k) Inkomna övriga förslag (motioner). 

 l) Anteckning om självskrivna ledamöter. 

 m) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
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 n) Val av ordförande och vice ordförande. 

o) Val av minst tre styrelseledamöter varav en 
moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas 
inom verksamhetsområdet. 

 p) Val av två revisorer och ersättare för dem. 

q) Val av rekryteringskommitté alt. Nomineringskommitté 
enligt bestämmelserna. 

 r) Val av valberedning. 

 s) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare. 

 t) Övriga ärenden. 

 

Mom.7. Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som skall vara 
sluten. Medlem skall personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske 
med fullmakt. 

Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser 

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor 
om stadgeändring, sammanslagning eller delning, där två tredjedels majoritet krävs. Vid 
lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening 
som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs 
även övriga frågor genom lottning. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

 

Mom.8. Ledamot av partiföreningens styrelse äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för 
denna eller i val av revisor. 

 

Mom.9. Partiföreningen utser det antal förbundsstämmoombud man fått besked från 
förbundet om. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata 
Ungdomsförbundet representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och 
ersättare fungerar intill dess nya utsetts.  

 

§ 5 Styrelse 

Mom.1. Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice 
ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter. 

Kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens ordförande är självskrivna 
ledamöter när partiföreningen inte ingår i krets. 
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Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens 
verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin ordförande, jämte ersättare i 
partiföreningens styrelse. 

 

Mom.2. Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten. 

 

Mom.3. Styrelsen åligger 

att  leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet inom partiföreningens 
verksamhetsområde och i samråd med förbundsstyrelsen skapa en lokal 
organisation som effektivt kan bedriva kampanjer, information, utbildning, 
rekrytering och medlemsvård, 

att  följa och aktivt delta i regionpolitiken, kommunpolitiken genom fortlöpande 
kontakter med partiets region- och kommunfullmäktigegrupp och representanter i 
nämnder och styrelser, 

att  i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nominering till kommunal 
representation, 

att  verka för att medlemmarna informeras i rikspolitiska, regionpolitiska och 
kommunpolitiska frågor bland annat genom kontinuerlig mötesverksamhet, 

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän, 

att  till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, 
medlemmar, ekonomi och verksamhet, 

att  samverka med Moderatkvinnorna, 

att  samverka med Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, samt vara 
ungdomsdistriktet behjälplig i utvecklingen av dess verksamhet, 

att  verka för rekrytering av nya medlemmar, 

att  verka för medlemmars utbildning i politiska och organisatoriska frågor, 

att  handha partiföreningens ekonomi, 

att  uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det endast finns 
en partiförening i kommunen, 

att  tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med 
gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen 
lämnat sitt samtycke. 

 

§ 6 Rekryterings- och nomineringsarbetet  

Mom.1. I god tid före allmänna val ska partiföreningen efter kallelse av styrelsen 
sammanträda för att behandla rekrytering och nominering av kandidater inför valen. 
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Därvid ska av förbundsstämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler följas. 
Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen. 

Partiföreningen skall nominera och fastställa valsedlar för kommunala val inom 
föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs valsedlar 
för kommunfullmäktige av kretsen. 

 

Mom.2. För att delta i kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den 
kommun valet gäller. 

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ 
pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller regionvalkretsen. Förbundsstyrelsen kan 
med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt återkalla de av 
nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda kandidater. 
Förbundsstyrelsens beslut skall senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 
nomineringsstämma ägt rum. 

Ett beslut om överprövning skall meddelas partistyrelsen för kännedom. 

 

§ 7 Påkallande av sammanträden 

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med partiföreningens styrelse. Till 
sammanträde med denna samt till årsmöte eller annan sammankomst äger 
förbundsstyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 

 

§ 8 Krets 

Finns flera partiföreningar i samma kommun skall en krets inrättas för dessa. 

 

§ 9 Räkenskaper och revision 

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaper, förvaltningsberättelse och 
övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till revisorerna 
senast tre veckor före årsmötet. Granskningen skall vara avslutad och revisionsberättelse 
med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen senast en vecka före 
årsmötet. 

 

§ 10 Stadgar och stadgeändring 

Mom.1. För partiförening gäller av förbundsstämman antagna normalstadgar. 
Avvikelser från dessa skall fastställas av förbundsstyrelsen. 

 

Mom.2. Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens 
årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras. 
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§ 11 Upplösning, sammanslagning och delning 

Mom.1. Om partiförening skall upplösas, fastställer förbundsstyrelsen nytt 
verksamhetsområde för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning skall 
godkännande lämnas av förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras beslut med 
minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena 
skall vara ordinarie årsmöte. 

Årsmötena skall hållas med minst fyra veckors mellanrum. I personlig kallelse till årsmöte 
anges att förslag till sammanslagning skall behandlas på årsmötet.  

Vid sammanslagning skall partiföreningens handlingar, tillgångar och skulder tillfalla 
den sammanslagna partiföreningen. 

Sker sammanslagning med fler än en partiförening skall fördelningen av medlemmar, 
handlingar, tillgångar och skulder beslutas av förbundsstyrelsen. 

 

Mom.2. Partiförening som inte haft årsmöte under tre på varandra följande år anses 
upplöst efter att beslut tagits i förbundsstyrelsen. Partiföreningens handlingar, tillgångar 
och skulder övertas av förbundet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter hur kvarvarande 
medel och handlingar överförs till lokal partiförening/ar i kommunen. Finns ingen 
partiförening skall medlen användas för verksamhet i området. 

 

Mom.3. Om partiförening skall delas skall förbundsstyrelsens godkännande först 
inhämtas. För delning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på 
varandra följande årsmöten, varvid minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. I 
personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till delning skall behandlas på årsmötet. 

Före andra beslutet om delning skall årsmötet besluta om hur den ursprungliga 
partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder skall fördelas på de nya 
föreningarna. Sådan fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist om fördelning 
avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen. 

 

Mom.4. Vid förändring av partiföreningars verksamhetsområde genom 
sammanläggning eller delning skall det andra årsmötet också fastställa namn för den 
eller de partiföreningar som bildas 

 

 

 



24 

 

Normalarbetsordning för 
fullmäktigegrupper 
Gäller efter 2018 års val för kommunfullmäktigegrupper och regionfullmäktigegrupp. 

 

1 Gruppens sammansättning 

Mom.1. Den moderata gruppen i kommunen består av moderata ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt 
även moderata ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala 
bolagsstyrelser, politiskt tillsatta moderata tjänstemän i kommunen, moderata 
kommunrevisorer samt förenings- och kretsordförande i kommunen. Partiets medlemmar 
har rätt att närvara med yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. 
Partiombudsmannen i förbundet skall för kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. 
Därutöver bör gruppmöten, öppna även för allmänheten, regelbundet hållas. 

 

Mom.2. Den moderata regiongruppen består av moderata ledamöter och ersättare i 
regionfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även moderata 
ledamöter och ersättare i viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata 
tjänstemän, moderata regionrevisorer, förbundsordförande och partiombudsmän i 
regionens område. 

 

2. Gruppens uppgifter 

Mom.1. Fullmäktigegruppens uppgifter är: 

att  utifrån fastställda program genomföra partiets politik, 

att  i samarbete med partiorganisationen medverka till och initiera information och 
opinionsbildning i kommunala frågor till väljare och medlemmar, 

att  genom partiets organisation och genom kontakter med medborgarna hålla sig 
underrättad om behov, önskemål och synpunkter som berör kommunens respektive 
regionens verksamhet 

att  utse ledamöter av gruppledning och efter samråd övriga organ, 

att  vid behov tillsätta särskild kommitté, utredning, projektgrupp med mera, 

att  i förekommande fall besluta om organisation och hantering av till gruppen avsatta 
politiska resurser och medel. 
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3. Gruppens sammanträden 

Mom.1.Den nyvalda gruppen sammanträder snarast och senast tre veckor efter 
valdagen för förberedande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen 
ansvarar för sammankallande av den tillträdande gruppen och fungerar som interimistisk 
ordförande för den nyvalda gruppen tills ny utsetts. 

Vid förberedande sammanträde skall minst förekomma 

Val av mötesordförande 

Val av mötessekreterare 

Information om valresultatet och dess konsekvenser 

Information om gällande arbetsordnings regler för nomineringsförfarande, ledamöters 
skyldigheter etcetera 

Fastställande av tidsplan för gruppens förberedelser av fullmäktiges valärenden 

Fastställande av sammanträdestid för konstituerande gruppsammanträde 

Val av valberedning för förberedande av gruppens interna val. Bestämmelserna i avsnitt 
sju gäller i tillämpliga delar. 

 

Mom. 2. Den nyvalda gruppen sammanträder snarast efter förberedande möte för 
konstituerande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för 
sammankallande av den tillträdande gruppen. Vid konstituerande sammanträde skall 
minst förekomma: 

Eventuellt val av särskild ordförande för gruppens sammanträden (se avsnitt 5.1) 

Val av gruppordförande 

Val av vice gruppordförande 

Val av gruppsekreterare 

Eventuellt val av gruppstyrelse (se avsnitt 5) 

Eventuellt val av valberedning (se avsnitt 7) 

Fastställande av arbetsordning. 

 

Mom.3. Gruppens ledamöter och ersättare är röstberättigade i moment 1 och 2 samt 
liknande interna beslut. 

 

Mom.4. Sammanträde hålls före kommun(motsvarande)styrelsens sammanträde för 
genomgång av ärenden enligt styrelsens föredragningslista samt övriga frågor av 
gemensamt intresse.  

Sammanträde kan därutöver vid behov hållas i anslutning till fullmäktiges sammanträde. 
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Mom.5. Sammanträdesplan för påföljande år fastställs senast under december månad. 

Fullmäktigegruppen sammanträder på ordförandens kallelse. Fullmäktigegruppen skall 
dessutom kallas om det begärs av minst en tredjedel av gruppens ordinarie ledamöter. 

Ärenden som önskas upptagna till behandling vid gruppsammanträde skall anmälas till 
ordföranden snarast och senast vid gruppsammanträdets början för att bli föremål för 
beslut. 

Kallelse till sammanträde bör sändas ut i god tid till gruppmedlemmarna. I kallelse bör i 
möjligaste mån anges vilka ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet. 

 

Mom.6. Ordinarie ledamot äger alltid rösträtt vid gruppens beslut, oavsett om 
ledamoten kommer att närvara på kommande fullmäktigemöte eller ej. Om ordinarie 
ledamot kommer att vara närvarande på fullmäktiges sammanträde, men är frånvarande 
från gruppens sammanträde, skall ingen rösta i den ledamotens ställe vid gruppens 
sammanträde. Om ordinarie ledamot är frånvarande vid gruppmöte samt dessutom 
kommer att vara frånvarande vid kommande fullmäktigesammanträde, äger den 
ersättare som ska tjänstgöra vid kommande fullmäktigesammanträde rösträtt vid 
gruppens beslut. Vid gruppens beslut ska dess sammansättning i möjligaste mån vara 
samma som vid fullmäktiges sammanträde. 

 

Mom.7. Begärs omröstning ska denna, utom vid personval, ske öppet. Utgången 
bestäms genom enkel majoritet. Vid personval skall omröstning genomföras i en 
valhandling. Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig uppta så många 
namn som valet avser. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder med 
undantag för val eller nominering, då lotten avgör. 

Vid personval som avser en plats skall den som blir vald erhålla minst hälften av antalet 
avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två 
kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 

 

Mom.8. Mot beslut kan anföras reservation. Vid gruppsammanträde ska ledamot och 
ersättare i förekommande fall redovisa avvikande mening. 

Gruppen kan rekommendera hur enskild ledamot skall ta ställning till ärende vid 
fullmäktigemöte. Detsamma gäller ifråga om representanternas ställningstagande i 
utskott, delegationer, nämnder och styrelser. 

Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska 
ledamot, som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med 
rekommendationen, anmäla detta vid gruppmötet. Ledamot som icke är närvarande vid 
gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande 
eller rösta på sådant sätt till ordföranden. 

I valärenden gäller gruppens rekommendation för samtliga tjänstgörande ledamöter i 
fullmäktige. 
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Mom.9. Gruppen kan enligt ”Försäkran för kandidat och förtroendevald” uttala att den 
inte längre har förtroende för en person som representant. Sådant beslut ska i 
förekommande fall genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet 
för att bli gällande. Beslutet ska föregås av att representanten och förbundsstyrelsen 
beretts tillfälle att yttra sig. Från det att gruppen uttalat att den ej har förtroende för en 
person och till dess att den avsagt sig sina uppdrag är personen avstängd från gruppens 
arbete. 

 

4. Gruppledamöternas skyldigheter 

 

Mom. 1. Ledamot skall vara beredd att vid gruppens sammanträde föredra ärenden 
inom sin nämnds eller motsvarande område och också vara beredd att i dessa ärenden 
föra gruppens talan vid fullmäktiges sammanträden. 

 

Mom. 2. Ledamot skall före inlämnandet av motion informera gruppen. Inlämnande av 
interpellation eller enkel fråga skall föregås av samråd med gruppordföranden eller 
presidiet. 

 

Mom. 3. Vid gruppsammanträde skall ledamot i förekommande fall klart redovisa 
avvikande mening. Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss 
ställning till ärende, skall ledamot som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som 
icke överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta senast vid gruppmötet före 
fullmäktiges sammanträde. Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god 
tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant 
sätt till ordföranden. 

Tjänstgörande ledamot eller ersättare som icke är närvarande vid gruppmötet och ej 
anmält avvikande mening enligt ovan finner sig i gruppens beslut. 

 

Mom.4. Förhinder att närvara vid gruppsammanträde skall snarast anmälas till gruppens 
sekreterare. 

 

Mom.5. Ledamot ska medverka vid kommunal (motsvarande) politisk information, 
opinionsbildning och kampanjarbete till allmänhet och partimedlemmar. 

 

5. Gruppens ledning 

Mom.1. Gruppens ordförande är gruppledare för partigruppen i fullmäktige. Vid förfall 
inträder vice ordföranden. Gruppens presidium företräder gruppen gentemot andra 
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partier såvida inte annat beslut fattas. Gruppen kan även utöver presidiet utse särskild 
ordförande för gruppens sammanträden. 

 

Mom.2. Bland gruppens ledamöter kan en gruppstyrelse väljas. I fullmäktigegrupper 
med mer än tio ledamöter bör en gruppstyrelse väljas. 

 

Mom.3. Gruppstyrelse består av fullmäktigegruppens presidium samt ytterligare en, tre 
eller fem ledamöter. Vid valet tillses att den får en allsidig sammansättning. 

 

Mom.4. Gruppstyrelse väljs för en period som motsvarar fullmäktigeledamöternas 
mandatperiod. Valet förrättas vid det konstituerande sammanträdet. 

 

Avgår ledamot av gruppstyrelse under mandatperioden förrättas på nästkommande 
gruppsammanträde fyllnadsval för återstoden av mandatperioden. 

 

Mom.5. Gruppstyrelse sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är 
nödvändigt eller då minst en tredjedel av ledamöterna av gruppstyrelsen så begär. 

 

Mom.6. Gruppstyrelsens uppgifter är: 

att  leda och hålla ihop fullmäktigegruppens arbete 

att  åstadkomma ett samordnat uppträdande av fullmäktigegruppen, i synnerhet i 
valärenden 

att  genomföra utvecklingssamtal i fullmäktigegruppen vid minst två gånger per 
mandatperiod, 

att tillse att utvecklingssamtal genomförs i nämnder och styrelser vid minst två gånger 
per mandatperiod, 

att  snarast efter val ansvara för att utforma politisk plattform (”regeringsförklaring”) 
som ligger till grund för förhandlingar med andra partier om vilken politik som 
skall föras och vilken majoritetskonstellation som kan åstadkommas 

att  i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens medel och övriga tillgångar 

att  i förekommande fall inom eller utom sig utse fullmäktigegruppens kassör 

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens kansli och politiska 
organisation 

att  i det fall särskild valberedning ej utses utgöra valberedning som i samråd med 
partiorganisationen förbereder de val och nomineringar som fullmäktigegruppen 
har att förrätta. Stadgandena i avsnitt sju gäller i tillämpliga delar även för 
gruppstyrelsen 
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6. Organisation i nämnder och styrelser 

Mom.1. De moderata ledamöterna och deras ersättare utgör nämndgrupp för respektive 
nämnd eller motsvarande organ. Nämndgruppen ansvarar för det löpande politiska 
arbetet inom sitt verksamhetsområde. En av ledamöterna utses som nämndansvarig 
(gruppledare). Det åligger denne att lämna gruppen och eventuell gruppstyrelse 
information beträffande aktuella frågor, förmedla gruppens eller gruppstyrelsens 
uppfattning till de andra partirepresentanterna inom respektive organ, samt i övrigt 
verka för ett samordnat uppträdande. 

 

7. Valfrågor 

Mom.1. Nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts av 
kommunen förbereds av gruppens valberedning efter samråd med föreningarna eller 
kretsen i kommunen. 

För regionen skall sådant samråd alltid ske med förbundet. 

Vid olika mening mellan partiorganisation och fullmäktigegrupp gäller den uppfattning 
fullmäktigegruppen har efter att partiorganisationens uppfattning ställts under 
proposition vid gruppsammanträde. 

Inför de valärenden som inleder en mandatperiod skall samtliga medlemmar inom 
kommunen eller motsvarande beredas möjlighet att nominera kandidater eller anmäla 
om intresse finns för uppdrag i nämnder och styrelser. 

 

Mom.2. För nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts eller 
nomineras av fullmäktige kan väljas en särskild valberedning. Utses inte gruppstyrelse 
skall valberedning utses. 

 

Mom.3. Valberedningen skall bestå av tre, fem eller sju ledamöter. Vid valet tillses att 
den får en allsidig sammansättning. 

 

Mom.4. Valberedningen bör till sig adjungera ledamöter från partiorganisationen vilka 
har yttranderätt men ej rösträtt. 

 

Mom.5. Det åligger valberedningen att förvissa sig om att den som föreslås till viss post 
är beredd att kandidera därtill samt att kandidaten skrivit under ”Försäkran för kandidat 
och förtroendevald”. 

 

Mom.6. Valberedningens förslag till kandidater till de uppdrag som skall väljas inför en 
ny mandatperiod skall tillställas gruppens medlemmar senast en vecka före mötet. 
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Mom.7. Valberedningens arbete skall genomföras i samråd med partiorganisationen 
och den skall yttra sig över valberedningens förslag. 

 

8. Arbetsordning 

Mom.1. Vid inledningen av en ny mandatperiod skall efter samråd med förbundet den 
tillträdande gruppen konfirmera eller revidera denna arbetsordning. 

Görs inte detta gäller denna normalarbetsordning som finns som bilaga till förbundets 
normalstadgar. 

 

9. Ändring av normalarbetsordning 

Mom.1. Om kommunfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i 
normalarbetsordningen skall de anmälas till förbundsstyrelsen. 

 

Mom.2. Om regionfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i normalarbetsordningen 
skall de anmälas till partistyrelsen. 

 

 

 


	Stadgar för länsförbundet
	§ 1 Ändamål
	§ 2 Organisation
	§ 3 Medlemskap
	§ 4 Föreningar
	§ 5 Avgifter
	§ 6 Förbundsstämma
	§ 7 Förbundsråd
	§ 8 Förbundsstyrelse
	§ 9 Arbetsutskott
	§ 10 Påkallande av sammanträden
	§ 11 Valberedning
	§ 12 Rekrytering och nominering av kandidater
	§ 13 Revision
	§ 14 Stadgar och stadgeändring


	Normalstadgar för krets
	§ 1 Ändamål
	§ 2 Organisation
	§ 3 Medlemskap
	§ 4 Kretsårsmöte
	§ 5 Kretsstyrelsen
	§ 6 Rekryterings- och nomineringsarbetet
	§ 7 Påkallande av sammanträden
	§ 8 Valberedning
	§ 9 Räkenskaper och revision
	§ 10 Stadgar och stadgeändring
	§ 11 Upplösning

	Normalstadgar för partiförening
	§ 1 Ändamål
	§ 2 Organisation
	§ 3 Medlemskap
	§ 4 Årsmöte
	§ 5 Styrelse
	§ 6 Rekryterings- och nomineringsarbetet
	§ 7 Påkallande av sammanträden
	§ 8 Krets
	§ 9 Räkenskaper och revision
	§ 10 Stadgar och stadgeändring
	§ 11 Upplösning, sammanslagning och delning

	Normalarbetsordning för fullmäktigegrupper
	1 Gruppens sammansättning
	2. Gruppens uppgifter
	3. Gruppens sammanträden
	4. Gruppledamöternas skyldigheter
	5. Gruppens ledning
	6. Organisation i nämnder och styrelser
	7. Valfrågor
	8. Arbetsordning
	9. Ändring av normalarbetsordning


