
 

  

STADGAR  Miljöpartiet de gröna i Västmanland     

Först antagna på konstituerande möte 1982-03-19, senast ändrade på årsstämma 16-03-20 i 

Västerås.    

  

§ 1  Namn:   

Distriktsorganisationens namn är ”Miljöpartiet de gröna i Västmanland”    

§ 2 Ändamål:   

Distriktsorganisationen har till ändamål att i Västmanland län, tillsammans med Miljöpartiets 

kommunorganisationer och landstingsgruppen bedriva politisk verksamhet i enlighet med 

riksorganisationens program och beslut, på grundval av riksorganisationens politiska 

handlingsprogram, idéprogram och principer.     

§ 3 Medlemskap:   

Till medlem antas fysisk person, som skäligen kan väntas följa organisationens stadgar och beslut, 

samt bidra till förverkligande av organisationens ändamål. Medlem arbetar och verkar inom 

organisationen i den omfattning som denne finner förenlig med egna ambitioner, intressen etc. 

Medlemskap gäller för kalenderår. Medlem är den som av Grön Ungdom eller riksorganisationen 

rapporteras som medlem.    

§ 4 Uteslutning:   

Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet.  Beslut om uteslutning 

kan endast fattas enligt riksorganisationens stadgar.    

§ 5 Återinträde:   

Beslut om återinträde kan endast fattas enligt riksorganisationens stadgar.    

§ 6 Distriktsstyrelsen:  

Distriktsstyrelsen väljs på årsstämman och består av minst 6 ledamöter, inga ersättare. Vartdera 

könet skall vara representerat med minst 33 %.  

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig med fyra personer närvarande, i konsensus. Med fler närvarande 

ledamöter gäller majoritetsbeslut. Mötesordföranden har utslagsröst då minst 6 ledamöter är 

närvarande. Årsstämman utser två distriktsordföranden, en av vardera kön. I övrigt fastställer 

distriktsstyrelsen sin egen arbetsordning. Distriktsstyrelsen kan om man vill utse studiesamordnare 

för länet och en redaktör för Maskrosbladet. Distriktsstyrelsen är ansvarig för ledningen av 

organisationens verksamhet och utgör mellan distriktsstämmorna organisationens högsta 

beslutande organ. Distriktsstyrelsens möten är öppna även för andra medlemmar, men 

distriktsstyrelsen kan välja att vissa punkter på dagordningen inte ska vara öppna.    

§ 7 Firmateckning:   

Distriktsorganisationens firma tecknas av distriktsstyrelsen eller den som distriktsstyrelsen utser.    

§ 8 Räkenskapsår:   

Organisationens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december Distriktsstyrelsen skall 

senast en månad innan årsstämman lämna årsredovisning till revisorerna.    

 

 



 

§ 9 Revisorer:   

På ordinarie årsstämma skall årligen väljas två revisorer och samma antal suppleanter. Dock kan 

utses auktoriserad revisor jämte en förtroendevald och en ersättare. Revisorerna ska lämna sin 

revisionsberättelse till distriktsstyrelsen senast åtta dagar före årsstämman.    

§ 10 Valberedning:   

Valberedning utses av årsstämman. Vid valår och året före valår skall valberedningen bestå av minst 

fem och högst sju ordinarie ledamöter. Övriga år skall valberedningen bestå av minst tre och högst 

fem ordinarie ledamöter. Länets båda valkretsar ska vara representerade i valberedningen.   

Det åligger lokalavdelningarna att till årsstämman nominera kandidater till valberedningen. 

Årsstämman utser sammankallande i valberedningen.     

§11 Förtroendevalda   

Läns/distriktsorganisationen skall sträva efter mångfald, geografisk spridning och jämn 

könsfördelning i varje organ i organisationen. Ingen bör inneha en plats i något organ i 

organisationen längre än åtta år i följd. Landstingsfullmäktigeledamöter och andra förtroendevalda 

genom landstinget bör inte inneha samma post i mer än tre mandatperioder i följd. Oskäligt antal 

uppdrag fördelade på en och samma person bör undvikas, både inom organisationen och inom 

förtroendevalda organ som väljs genom landstinget. Läns/distriktsorganisationen skall sträva efter 

att genom utbildning och andra stödjande insatser främja rekrytering av nya och kompetenta 

funktionärer.    

§ 12 Landstingsgruppen:  

a) Landstingsgruppen utgörs av dem som står på landstingslistan för Miljöpartiet Västmanland, 

samt de som valts till förtroendeposter knutna till landstinget. Under valår består dessutom 

landstingsgruppen av ny fastställd lista tills valdagen.   

b) Landstingsgruppens möten är öppna för alla medlemmar.   

c) Landstingsgruppen är beslutsför då minst två landstingsfullmäktigeledamöter bistår beslutet och 

minst fem landstingsgruppsmedlemmar närvarar.   

d) I förhandlingsgruppen gentemot övriga partier ska i första hand de två toppkandidaterna ingå. 

Landstingsgruppen kan välja att utse ytterligare person(er) till stöd i förhandlingsgruppen. 

Förankring med landstingsgruppen eftersträvas i förhandlingar.   

e) Efter allmänna val till landstingsfullmäktige, beslutar distriktsstämma om nominering till 

förtroendeuppdrag som välj av landstingsfullmäktige. Distriktsstämma väljer 

gruppledare/språkrör/råd (en av vartdera könet) för nominering i landstingsfullmäktige. Dessa 

val och nomineringar ska beredas av valberedningen.   

f) Nominering till övriga uppdrag efter allmänna val samt fyllnadsval till förtroendeuppdrag som 

väljs i landstingsfullmäktige, tillika val av eventuellt nya förtroendeuppdrag mellan allmänna val: I 

första hand beslutar en distriktsstämma om nominering. Ledamot ersättare som avser att lämna 

sin post bör anmäla detta till någon av de två ordföranden i distriktsstyrelsen med god 

framförhållning. Om beslut om nominering på distriktsstämma skulle innebära att en plats står 

tom mer än ett möte, ska beslut om nominering delegeras till landstingsgruppen respektive 

distriktsstyrelsen (se nedan)   

1. för uppdrag som kräver att man är ledamot eller ersättare i LF: Om nominering inte 

beslutas på distriktsstämma beslutar landstingsgruppen om nominering. Hela 

landstingsgruppen ska informeras och ges möjlighet att nominera till uppdraget. 

Nomineringen bereds av den person som är ledamot i landstingets valberedning.   

2. för uppdrag som inte kräver att man är ledamot eller ersättare i LF: Om nominering 

inte beslutas på distriktsstämma beslutar distriktsstyrelsen om nominering. Alla 



 

medlemmar ska informeras om att fyllnadsval ska ske och ges möjlighet att nominera till 

uppdraget. Nomineringen bereds av distriktets valberedning i samråd med den person 

som är ledamot i landstingets valberedning.    

§ 13 Årsstämma:  

Distriktsorganisationens högsta beslutande organ är årsstämman som hålls senast i april månad. 

Kallelse och handlingar skickas med e-post eller papperspost senast en månad före ordinarie 

årsstämma och senast en vecka före extra årsstämma. På årsstämma får endast tas upp till beslut, 

ärende som funnits med på utskickad dagordning. Röstning genom fullmakt får ej äga rum. Vid 

ordinarie årsstämma skall förekomma:   

1. Val av mötesordförande.  

2. Anmälan av Distriktsstyrelsens val av protokollförare.   

3. Fastställande av röstlängd.   

4. Val av justerare, tillika rösträknare.   

5. Fråga om möte utlysts i rätt ordning.   

6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och handlingar för 

verksamhetsåret.   

7. Föredragning av revisionsberättelse.   

8. Fråga om ansvarsfrihet åt ledamöterna i distriktsstyrelsen.   

9. Val av distriktsstyrelse enligt § 6.    

10. Val av revisorer och suppleanter enligt § 9.   

11. Val till riksvalberedningen.   

12. Val till förtroenderådet.   

13. Vid valår ska även förekomma val av kandidater till landsting och 

riksdagslista.   

14. Val av valberedning enl.§10.   

15. Ärenden som av distriktsstyrelsen eller medlem hänskjutits till årsstämman.     

§ 14 Motion:   

Ärende som medlem eller kommunorganisation önskar hänskjuta till ordinarie årsstämma skall 

skriftligen anmälas till distriktsstyrelsen senast sex veckor före årsstämman. Distriktsstyrelsen skall 

yttra sig över motionen.    

§ 15 Extra årsstämma  

Extra årsstämma kan hållas på begäran av distriktsstyrelsen eller genom skriftlig begäran av minst 

10 procent av medlemmarna. Distriktsstyrelsen skall inom 30 dagar efter sådan begäran kalla till 

extra årsstämma och kallelsen skall innehålla uppgift om anledningen till mötet.    

§ 16 a Distriktsstämma  

Distriktsstämma hålls då behov så påkallar. Kallelse och handlingar sker med e-post eller 

papperspost senast 1 månad före distriktsstämma. Som beslut gäller enkel majoritet. Initiativ till 

distriktsstämma kan tas av båda distriktsordföranden tillsammans eller distriktsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen ska också kalla till distriktsstämma om minst 10 % av medlemmarna begär att 

distriktsstämma ska hållas, eller om landstingsgruppen beslutat om att begära distriktsstämma. 

Röstning genom fullmakt får inte äga rum. Distriktsstämma fattar under hösten (oktober-december) 

beslut om kommande års budget och verksamhetsplan.    

 

 



 

§ 16 b Representantskap på års- och distriktsstämmor  

På års- och distriktsstämma får av lokalavdelningarna utsedda ombud rösta i ett representantskap. 

Samtliga medlemmar har närvaro- och yttranderätt samt förslagsrätt.  

  

Varje lokalavdelning har rätt att utse ombud baserat på medlemsantalet vid årsskiftet innan 

stämman enligt följande tabell:  

Antal medlemmar  Antal ombud  

1-24  2  

25-49  3  

50-74  4  

75-99  5  

100-149  6  

150-199  7  

200 och uppåt  1 ytterligare ombud för var femtionde medlem  

  

Lokalavdelningarna har rätt att utse valfritt antal ersättare som ska vara rangordnade i den ordning 

som de ska träda in istället för ombud.  

Namn på utsedda ombud och ersättare, av medlemsmöten, meddelas skriftligt till distriktet senast 

en vecka före stämman. Detta är en förutsättning för att få ut röstkort på stämman. Distriktet 

genomför upprop vid stämmans början och upprättar röstlängd samt delar ut röstkort till ombuden.  

Års- och distriktsstämma är beslutsmässig med antalet närvarande ombud.      

   

§17 Yttranderätt    

Enskild medlem har rätt att yttra sig i distriktsorganisationens namn om yttrandet är i enlighet med 

distrikts- och riksorganisationens principer. Dock skall yttranden, t.ex. debattartiklar och insändare i 

distriktsorganisationens namn godkännas av en av de två distriktsordförandena.   

Yttranden i landstingspolitiska ärenden ska godkännas av landstings-/oppositionsråd.    

§18 Upplösning   

Distriktsorganisationen kan upplösas genom fem sjättedels majoritet vid två på varandra följande 

årsstämmor, varav den ena kan vara extra årsstämma. Vid organisationens upplösning skall de 

behållna tillgångarna doneras till riksorganisationen eller organisation med liknande verksamhet 

och målsättning.    

§19 Stadgeändring   

Dessa stadgar kan ändras av årsstämma genom beslut med två tredjedels majoritet, om innehållet 

av ändringen framgår av kallelsen.  


