Stadgar
för förbundet i Stockholms län

MODERATERNA
I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms län
Enl stämmobeslut 26 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. Ändringar/tillägg
enligt beslut på partistämma 2015.

§ 1 Ändamål
Moderata Samlingspartiets i Stockholms län 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 Stockholms län med
undantag av Stockholms stad. Inom Stockholms län ska förbundet planlägga och
leda partiets organisation och politik, ansvara för valarbetet samt anskaffa medel för
verksamhetens bedrivande. Särskilda insatser ska 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.

§ 3 Medlemskap
Mom.1.
Medlem i förbundet är den som är medlem i förening inom förbundets
verksamhetsområde, delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna, som betalat
fastställd medlemsavgift och registrerats som medlem. 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 Moderata Ungdomsförbundet är medlem i förbundet och i den
partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt.
Mom.3.
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att
personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande.
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 eller genom
uttalanden i strid med partiets grundvärderingar skadar partiet, utesluts ur partiet,
förbundet och den partiförening medlemmen tillhör.
Med uteslutning följer förlust av förtroendeuppdrag inom förbundet.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 ska fattas med minst två
tredjedels majoritet och ska 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.

§ 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.
Partiföreningsstadgar och kretsstadgar, som avviker från de av förbundsstämman
antagna normalstadgarna, ska fastställas av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen äger rätt påkalla sammanträde med föreningsstyrelse. Till
sammanträde med föreningsstyrelse, kretsstyrelse eller årsmöte eller till annan
sammankomst i föreningen/kretsen äger förbundsstyrelsen rätt sända företrädare
med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Partiförening och krets ska 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.

§5 Avgifter
Medlem ska betala en årlig avgift till förbundet, 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 efter den 1 september gäller även för påföljande
kalenderår.

§ 6 Förbundsstämma

Mom.1.
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och består av 200 av
partiföreningarna valda ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter.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 Moderata ungdomsförbundet
och som är bosatta inom partiföreningens verksamhetsområde.
Fördelningen av ombuden mellan partiföreningarna ska ske proportionellt. Varje
partiförening tillförsäkras minst ett ombud. Resterande ombud fördelas enligt
kvotberäkning.
Kvotberäkningen tillgår så att det totala antalet under föregående år betalande
medlemmar i förbundet divideras med antalet resterande ombud, varefter varje
förenings medlemstal divideras med den då erhållna kvoten och tilldelas ombud i
enlighet med detta tal.
Det åligger förbundsstyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela
partiföreningarna hur många ombud de ska 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, ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast tre veckor före stämman.
Mom.3.
Förbundsstämman sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen. Ordinarie
förbundsstämma hålls år med udda årtal, 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.
Vid extra förbundsstämma behandlas de frågor, som förbundsstyrelsen beslutar om
och/eller de frågor som partiföreningarna aktualiserat i begäran om extrastämma.
Kallelse till extra förbundsstämma utsändes av förbundsstyrelsen till
partiföreningarna så snart beslut fattats om extra stämma. Extra stämma ska äga
rum senast två månader efter beslut om sådan.
Mom.5.
Rätt att till förbundsstämman väcka förslag tillkommer förbundsstyrelsen,
partiföreningar, kretsar, Moderata ungdomsförbundets distriktsorganisation och

enskilda medlemmar. Förslag ska senast sex veckor före stämman ha inkommit till
förbundsstyrelsen.
Senast två veckor före stämman ska 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 Moderata
Ungdomsförbundet blir representerat. Ombud och ersättare fungerar intill dess nya
utsetts.
Mom.7.
Omröstning vid förbundsstämman sker öppet, utom votering vid personval som ska
vara sluten. Stämmoombud ska 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 ska rösträkning ske
med upprop, om röstberättigad stämmodeltagare så begär. Vid sluten omröstning
ska 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.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 ska 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 eller vid val
av revisorer.
Mom.9.
Vid ordinarie förbundsstämma ska förekomma:
a)
Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
b)
Val av sekreterare
c)
Val av två justerare för protokollet och två rösträknare
d)
Föredragningslistans fastställande
e)
Fastställande av röstlängd
f)
Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning
g)
Godkännande av arbetsordning och procedurregler
h)
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser samt årsredovisningar eller
årsbokslut
i)
Revisorernas berättelse

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
.

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlems årsavgifter till förbundet för nästkommande år
och året därefter
Förslag från styrelsen (propositioner)
Inkomna övriga förslag (motioner)
Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen
Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
Val av två revisorer med ersättare
Val av ombud till partistämman med ersättare
Val av representation i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med
dess stadgar
Val av valberedning och ordförande i denna
Övriga frågor.

§ 7 Förbundsråd
Mom.1.
Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller
som ersättare annan företrädare, för kretsar, partiföreningar och Moderata
Ungdomsförbundets föreningar 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 ordförande i partiföreningarna begär detta.
Förbundsrådet äger endast fatta beslut i ärenden, som hänskjutits dit av
förbundsstämman eller förbundsstyrelsen eller i de ärenden som ordförandena
begärt att rådet ska inkallas för.

§ 8 Förbundsstyrelse
Mom.1.
Förbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.
Mom.2.
Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och två vice förbundsordförande, de av stämman valda 12 ledamöterna och en ledamot utsedd av
Moderata Ungdomsförbundets distriktsstyrelse. Vid förfall för Moderata
Ungdomsförbundets representant kan annan ledamot, utsedd för detta ändamål,
inträda.
Förbundsstyrelsen har rätt att till sina sammanträden adjungera
personer.Adjungerad har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande
mening.

Förbundets partiombudsman är ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden
och har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att till protokollet anteckna avvikande
mening.
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 hälften av förbundsstämman valda
ledamöterna är närvarande.
Mom.5.
Förbundsstyrelsen åligger:
att
planlägga, leda och inför förbundsstämman ansvara för förbundets
verksamhet enligt stadgans § 1,
att
verkställa förbundsstämmans beslut,
att
fastställa geografiskt verksamhetsområde för partiföreningarna,
att
handlägga politiska ärenden och vid ärenden av större vikt samråda
med lokalföreningarnas ordförande,
att
stödja och bistå partiföreningar, ungdomsdistrikt och övriga inom
förbundet verksamma nätverk i deras verksamhet samt verka för att
deras arbete bedrivs enligt stadgar och program,
att
inför allmänna val förbereda kandidatnomineringar enligt fastställda
nomineringsregler och ge föreningar och kretsar erforderliga anvisningar
om nomineringsförfarandet,
att
planlägga och leda valrörelser i Stockholms län,
att
inför allmänna val utarbeta politiskt regionalt handlingsprogram,
att
i samverkan med landstingsgruppen i Stockholms läns landsting
förbereda nomineringar till uppdrag som utses av landstinget,
att
gemensamt med förbundet i Stockholms stad nominera 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
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 och av förbundsstyrelsen antagen
medlemsregisterpolicy,
att
upprätthålla kontakt och samråda med länets riksdagsledamöter,
landstingsgruppen, andra regionala organ, kommunfullmäktigegruppen
samt biträda dessa i deras verksamhet,
att
hålla kontinuerlig kontakt med föreningarna och deras ordförande,
att
uppbära och bestämma användandet av partistöd från Stockholms läns

landsting.

§ 9 Arbetsutskott
Förbundsstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som på förbundsstyrelsens
ansvar fullgör av styrelsen anförtrodda uppgifter.I arbetsutskottet ska representant
för Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse 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.

§ 11 Valberedning
Val, som förrättas vid förbundsstämma ska beredas av en valberedning.
Valberedningen ska bestå av:
• En ordförande utsedd av förbundsstämman
• En ledamot jämte ersättare från varje landstingskommunal valkrets utsedd av
förbundsstämman efter nominering av föreningarna inom respektive valkrets.
• En ledamot respektive ersättare utsedda av Moderata Ungdomsförbundets
distriktsstyrelse.
Ledamot som kandiderar till förbundsstyrelsen ska frånträda uppdraget som
ledamot i valberedningen och ersättas av ersättaren. Revisor i förbundet kan inte
vara ledamot av valberedningen.

§ 12 Kandidatnominering
Regler för kandidatnominering vid riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval
fastställs av förbundsstämma.
För att medverka i nomineringsprocess och delta i beslut om kandidatnominering
fordras att medlem är folkbokförd i den riksdagsvalkrets, landstingsvalkrets eller
kommun valet gäller.

§ 13 Revision
En av förbundets revisorer ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
Verksamhetsberättelse innefattande av förbundsstyrelsen avgiven årsredovisning
eller årsbokslut ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före ordinarie
förbundsstämma.
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning för de senast två
föregående kalenderåren ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till förbundsstyrelsen senast fyra veckor före
den ordinarie förbundsstämman.

§ 14 Stadgar och stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie förbundsstämma, varvid
tvåtredjedels majoritet av avgivna röster erfordras. Beslut om ändring ska
underställas partistyrelsen för godkännande. Beslut om stadgeändring träder i kraft
när den godkänts av partistyrelsen.

§ 15 Hedersledamot
Förbundsstämma kan som synnerligt hedersbevis och som erkänsla för mångårig
förtjänstfull insats i förbundets presidium utse hedersledamot. Förslag om
hedersledamot kan endast väckas av förbundsstyrelsen. Hedersledamot äger rätt
att deltaga i förbundsstyrelsens sammanträde, men ej i dess beslut.
Slut.

