Regler för samarbetet mellan förtroendevalda och partiorganisationen
Det är angeläget att partiets förtroendevalda och övriga partimedlemmar upprätthåller en fast och
obruten kontakt. Därutöver måste förutsättningar skapas för goda kontakter mellan de
förtroendevalda och den väljarkår de representerar. De förtroendevalda är visserligen utsedda att
under fri och förbehållslös prövning fatta beslut om de åtgärder som är väsentliga för medborgarna,
men de är också ombud för väljarna och partiet och ska därför delta i möten och andra
partisammankomster för att ta del av medlemmarnas och väljarnas synpunkter och förslag samt
lämna information om partiets politik. Partiets medlemmar måste alltid vara medvetna om att
politikens alla detaljer inte kan bestämmas på möten. Huvudlinjerna i partiets politik utformas i
partiprogrammet, i distriktets länspolitiska program och i arbetarekommunernas kommunalpolitiska
handlingsprogram. Dessa program och partiorganisationernas beslut i övergripande och principiellt
viktiga frågor utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Medlemmar och organisationer bör vid
bedömning av de förtroendevaldas sätt att handha uppdragen ta hänsyn till de olika skäl som legat
till grund för deras ställningstaganden.

FÖRSLAG TILL Stadgar för socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen i Västerbotten
§ 1 Ändamål
Regionfullmäktigegruppens uppgift är
att

på grundval av partiets program och program fastställda av distriktsårskongressen
verka för de socialdemokratiska idéerna

att

i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av regionfrågorna

§ 2 Medlemskap och avgifter
Moment 1
Ledamöter och ersättare vilka tillhör Socialdemokraterna, är medlemmar i den socialdemokratiska
regionfullmäktigegruppen.
Ordförande i styrelse, nämnd, utskott, beredning eller annan person som inte är ledamot eller
ersättare i regionfullmäktige, men som har uppdrag inom regionen kan av regionfullmäktigegruppen
prövas som medlem i gruppen.
Moment 2
Gruppmedlemmarna ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. Ledamot som har
som avsikt att gå emot ett beslut fattat av gruppen, ska meddela detta genom en reservation när
gruppen beslutar om ärendet.
Moment 3
Gruppens årsmöte fastställer gruppavgift.

§ 3 Behandling av regionfrågor
Moment 1
Gruppmedlem, som ämnar väcka motion, framföra interpellation eller ställa fråga i regionfullmäktige,
ska, innan detta sker, informera gruppstyrelsen. Vill en gruppmedlem ha sin motion prövad som
gruppmotion, ska medlemmen sända motionen till gruppstyrelsen som förelägger gruppen förslaget.
Gruppmotion ska undertecknas av gruppstyrelsens ordförande.

Moment 2
Socialdemokratiska ledamöter och ersättare i en styrelse, nämnd, beredning eller utskott utgör en
partigrupp som bör sammanträda innan dess sammanträde.
Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets representanter i
den styrelse/nämnd/utskott/beredning som berett ärendet kallas till gruppens möte och ha
yttrande- och förslagsrätt.
Moment 3
Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser/nämnder/utskott/beredningar inom
regionfullmäktige förbereds av partidistriktets verkställande utskott.
Moment 4
Partidistriktets kongress fastställer inför de allmänna valen partiets program för regionpolitiken.
Programmet utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda. Partidistriktets styrelse bör fortlöpande
behandla regionpolitiken med förankring mot arbetarekommunerna. Gruppstyrelsen har ansvar för
att medverka till att frågor kommer till distriktsstyrelsen. Vid större principiella frågor ska
regiongruppen samråda med distriktsstyrelsen.

§ 4 Möten
Moment 1
Ordinarie ledamöter och tre första ersättare i varje valkrets kallas till gruppens möten. Till gruppmöte
som hålls i anslutning till fullmäktigesammanträde kallas också de ersättare som ska tjänstgöra vid
detta sammanträde.
Kallad ledamot/ersättare ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten.
Föreligger förhinder, ska anmälan göras till gruppens sekreterare. Sekreteraren har att meddela detta
vid gruppens möte och anteckna detta i protokollet. Gruppmedlem som måste avlägsna sig före
sammanträdets slut anmäler detta till sekreteraren.
Kallad ledamot/ersättare som på grund av giltigt förfall inte kan delta i fullmäktigesammanträdet ska
anmäla detta till regionens kansli och gruppens sekreterare. Detta gäller även om man inte kan delta
under hela sammanträdet.
Moment 2
Partidistriktets ombudsmän har rätt att närvara vid gruppens möten och har yttrande och
förslagsrätt. Riksdagsledamöterna inbjuds att delta och har yttranderätt. S-kvinnor, Tro- och
solidaritet, LO och SSU-distriktet kan årligen utse en representant som inbjuds att delta och ha
yttranderätt.
Moment 3
Rösträtt har endast kallade medlemmar.
Moment 4
Gruppen håller ordinarie möte före varje regionfullmäktigesammanträde. Dessutom kallas gruppen
till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem gruppmedlemmar hos
ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas.

Moment 5
Vid gruppens årsmöte ska, utom övriga ärenden, följande behandlas
1. Val av ordförande
2. Val av vice ordförande
3. Val av kassör
4. Val av valberedning
5. Års- och revisionsberättelser
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Gruppavgift
8. Tid och plats för gruppens ordinarie möten
9. Val av gruppstyrelse
10. Val av revisorer
Styrelsen har ansvar att kalla till årsmöte, årsmöte ska hållas före utgången av april månad.

§ 5 Styrelse
Moment 1
Gruppens arbete leds av en styrelse som väljs årligen av gruppens årsmöte. Styrelsen ska bestå av
regionstyrelsens ordförande/gruppledare tillsammans med ordföranden/gruppledare i nämnder,
beredningar och utskott där partidistriktets förste ombudsman och politisk sekreterare adjungeras.
Regionstyrelsens ordförande/gruppledare är ordförande i gruppstyrelsen. Styrelsen kan adjungera in
medlemmar efter behov.
Styrelsen har rätt att utse ett arbetsutskott.
Moment 2
Styrelsens uppgift är att leda gruppens arbete, samt att förbereda gruppens ställningstagande i
viktigare politiska frågor. Styrelsen ska se till att dessa stadgar följs och att fattade beslut verkställs.
Moment 3
Ordföranden ska till varje gruppmöte göra upp förslag till dagordning.
Moment 4
Sekreteraren ska utfärda kallelse till gruppens möten och föra protokoll över gruppens förhandlingar.
Moment 5
Kassören ska inkassera gruppavgifter och ansvara för gruppens kassa samt upprätta förslag till
budget.

§ 6 Revision
Moment 1
Två revisorer och två ersättare väljs årligen av gruppens årsmöte. Ersättare inkallas vid förfall för
ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Vid lika röstetal avgör lotten.
Moment 2
Revisorerna ska granska gruppens räkenskaper och till gruppens årsmöte avge utlåtande över
räkenskaperna under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.
Räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 7 Allmänna bestämmelser
Moment 1
Dessa stadgar kan endast ändras av partidistriktets årskongress. De bör ses över en gång per
mandatperiod.
Moment 2
Regionfullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets styrelse ska yttra sig över föreslagen
stadgeändring.

