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STADGAR

Stadgar för Moderata Samlingspartiet
rådet fastställs av partistyrelsen efter samråd
med respektive förbund.
Mom.2.

Förbundsstadgar, som avviker från av parti–
stämman antagna normalstadgar, ska fastställas av partistyrelsen.

Mom.3.

Partistyrelsen äger påkalla sammanträde
med förbundsstyrelse. Till sammanträde med
förbundsstyrelse eller förbundsstämma eller till
annan sammankomst i förbundet äger partistyrelsen sända företrädare med närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.

Mom.4.

Förbund ska till partistyrelsen lämna begärda
uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet.

Mom.5.

Förbund som inte uppfyller kraven att till partistyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet
kan av partistyrelsen nekas representationsrätt
vid partistämma och partiråd.

Gäller från och med 1 januari 2016

§ 1 ÄNDAMÅL
Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människor
för den samhällssyn som partiet företräder.
Moderata Samlingspartiets 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
Moderata Samlingspartiets riksorganisation utgör en sammanslutning av förbund.

§ 3 FÖRBUND
Mom.1.

STADGAR

Normalstadgar

Stadgarna är antagna av partistämma den 20-23 oktober 2011 med ändringar gjorda vid partistämman 15-18
oktober 2015.

Varje förbunds verksamhetsområde omfattar
normalt en riksdagsvalkrets. Verksamhetsom9

§ 4 FÖRENINGAR
Förbund utgör en sammanslutning av partiföreningar. Partiförenings verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Finns flera partiföreningar inom samma kommun
ska en krets, eller förbund inrättas för dessa.
En kommuntäckande partiförening eller en partiförening
som omfattar flera kommuner kan delas in i geografiska,
intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner.

§ 5 MEDLEMSKAP
Mom.1.

Mom.2.
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Medlem i riksorganisationen är den som är
medlem i förbund, 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 partistyrelsen bevilja
direktanslutning till riksorganisationen.
Medlem i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är också medlem i
riksorganisationen och i det förbund 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 aukoriserad/godkänd
revisor eller motsvarande.

Mom.4.

Medlem eller registrerad medlem som är ansluten i och/eller aktivt arbetar för någon med
partiet konkurrerande politisk organisation, eller
genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen. Uteslutning omfattar både 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. Utesluten medlem kan
endast skriftligen ansöka om återinträde hos
förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet
fanns. Återinträde som medlem i partiet avgörs
av partistyrelsen.

§ 6 ORGANISATIONER OCH
NÄTVERK INOM PARTIET
Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet
utgör organisationer inom partiet med egna stadgar, vilka
ska anmälas till partistyrelsen.

STADGAR

§ 7 RÅD, KOMMITTÉER OCH
ARBETSGRUPPER

Mom.2.

Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts
till ombud, ska vara riksorganisationen tillhanda
senast fyra veckor före stämman.

Mom.3.

Medlem har efter anmälan närvarorätt. Enskild
kan efter anmälan ges närvarorätt av partistyrelsen. Partistyrelsen äger att till partistämman
inbjuda såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer samt ge
dem närvaro- och yttranderätt.

Mom.4.

Ordinarie stämma hålls året efter det år då ordinarie riksdagsval förrättats. Kallelse till ordinarie
stämma utfärdas av partistyrelsen till förbunden
senast sex månader före stämman.

Mom.5.

Arbetsstämma hålls året före det år då ordinarie
riksdagsval förrättas. Kallelse till arbetsstämma
utfärdas av partistyrelsen till förbunden senast
sex månader före stämman.

Partistyrelsen beslutar om inrättande av de råd, kommittéer och arbetsgrupper som behövs för verksamheten.

§ 8 PARTISTÄMMA
Mom.1.

STADGAR

Partistämman är partiets högsta beslutande organ och består av 200 av förbundsstämmorna
valda ombud samt partistyrelsens ledamöter.
Tre olika typer av partistämma förekommer:
ordinarie, arbets- och extra stämma. Antalet
ombud som respektive förbund har att utse
grundar sig på antalet betalande medlemmar i
förbundet. Den 31 december varje år fastställs
hur många som betalat medlemsavgift under
året. Fördelningen av ombuden mellan förbunden ska ske proportionellt. Varje förbund tillförsäkras minst ett ombud. Det åligger partistyrelsen att snarast efter varje årsskifte meddela
förbunden hur många ombud de ska välja.

Vid arbetsstämman behandlas de frågor som
partistyrelsen beslutar om och som är särskilt
angelägna att behandla inför allmänna val. Vid
arbetsstämma kan fyllnadsval till partistyrelsen
genomföras. Där väljs också valberedning för
en tid av fyra år.
Mom.6.

Extra stämma hålls då partistyrelsen så finner
erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet
förbund begär detta. Kallelse till extra stämma
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Normalstadgar

Moderata Seniorer och Öppna Moderater utgör nätverk
inom partiet med egna stadgar/arbetsordningar, vilka ska
anmälas till partistyrelsen.

utfärdas av partistyrelsen till förbunden så snart
beslut fattas om extra stämma.
Mom.7.

Mom.8.

Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag tillkommer partistyrelsen, förbund, förening, krets,
fullmäktigegrupp, Moderatkvinnorna, Moderata
Ungdomsförbundet, Moderata Seniorer, Öppna
Moderater och enskild medlem i partiet.
Förslag till ordinarie stämma ska vara förbundsstyrelsen inom det förbund motionären tillhör
tillhanda inom tid som partistyrelsen fastställer,
dock senast sexton veckor före stämman. Förbundsstyrelsen ska yttra sig över förslaget samt
av- eller tillstyrka detsamma. I de fall motionen
har motionärer som tillhör olika förbund ska förbundsstyrelsen i det förbund som förstanamnet
tillhör yttra sig.
Moderatkvinnornas, Moderata Ungdomsförbundets, Moderata Seniorers och Öppna
Moderaters centrala organisationer lämnar sina
förslag direkt till partistyrelsen
Förslag som ska behandlas av ordinarie
stämma, ska vara partistyrelsen tillhanda inom
tid som partistyrelsen fastställer, dock senast
tolv veckor före stämman.
Förslag, som ska behandlas av arbetsstämma
eller extra stämma, ska vara ingivet till partistyrelsen inom tid som styrelsen bestämmer med
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hänsyn till kallelsetidens längd. Sådant förslag
får endast avse frågor som ska behandlas av
stämman.
Partistyrelsen ska avge yttrande över inkomna
förslag. Vid ordinarie stämma och arbetsstämma ska partistyrelsens yttrande sändas till förbundens styrelser, Moderatkvinnorna, Moderata
Ungdomsförbundet, Moderata Seniorer, Öppna
Moderater och valda ombud senast tre veckor
före stämman. Partistyrelsens yttrande över
förslag till extra stämma avges så fort omständigheterna medger.
Mom.9.

Val ska beredas av en valberedning som väljs
av en arbetsstämma för perioden fram till nästa
arbetsstämma. Valberedningen ska bestå av
ordförande, vice ordförande, nio ledamöter
och nio ersättare, samtliga tillhörande skilda
förbund. Därutöver utser Moderatkvinnorna och
Moderata Ungdomsförbundet var sin representant, jämte ersättare. Valberedningen sammankallas av dess ordförande och utser utom eller
inom sig sekreterare. Valberedningen avgör
själv sina arbetsformer.

Mom.10. Omröstning vid partistämma sker öppet, utom
votering vid personval som ska vara sluten.
Stämmoombud ska personligen utöva sin
rösträtt vid stämman. Röstning får inte ske med
fullmakt.
STADGAR

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

a) Val av ordförande och vice ordförande att
leda förhandlingarna.
b) Val av sekreterare.
c) Val av justeringspersoner.
d) Fastställande av föredragningslista.

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.

e) Fastställande av procedurregler för stämman.

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.

h) Partistyrelsens årsredovisningar.

Val vid partistämma av partistyrelseledamöter,
revisorer och valberedning gäller intill dess att
nya personer utsetts.
Mom.11. Ledamot av partistyrelsen äger inte delta i
beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av
revisor.

STADGAR

Mom.12. Vid ordinarie stämma ska minst förekomma:

f)

Normalstadgar

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

Fastställande av röstlängd.

g) Fastställande av stämmans stadgeenliga
utlysning.

i)

Revisorernas berättelser och fastställande
av resultat- och balansräkningar.

j)

Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen.

k) Fastställande av antalet ledamöter i partistyrelsen.
l)

Val av partiordförande och två vice ordförande.

m) Val av minst åtta ledamöter i partistyrelsen.
13

n) Val av tre revisorer och tre ersättare.

utser förbundet annan eller flera representanter.
Partiets revisorer äger närvaro- och yttranderätt. Partistyrelsen får inbjuda även andra
personer att närvara och yttra sig i partirådet.
Partiordföranden är ordförande i rådet.

o) Fastställande av årsavgift för tiden till och
med tredje året efter nästa ordinarie partistämma.
p) Förslag från partistyrelsen (propositioner)
och inkomna övriga förslag (motioner).

Mom.2.

Partirådet inkallas av partiordföranden, partistyrelsen eller då minst en tredjedel av antalet förbund begär detta. Partirådet ska dock inkallas
minst en gång om året, utom år då partistämma
hålls.

Mom.3.

Partirådet framlägger förslag till partistämma
om ordförande, vice ordförande, ledamöter och
ersättare i partiets valberedning. Härutöver får
partirådet endast fatta beslut i ärenden som
hänskjutits dit av partistämman eller partistyrelsen.

Mom.4.

Partirådet behandlar för partiet och förbunden
gemensamma frågor.

Mom.5.

Under år då partistämma inte hålls ska partistyrelsen lämna rådet redogörelse för partiets
verksamhet och förvaltning.

q) Övriga frågor.
Mom.13. Vid arbetsstämma ska minst förekomma: val av
ordförande, vice ordförande, nio ledamöter och
nio ersättare i partiets valberedning.
Mom.14. Partistyrelsen ska framlägga förslag till procedurregler och föredragningslista för partistämma.

§ 9 PARTIRÅD
Mom.1.
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Partirådet består av partistyrelsens ledamöter
och 50 representanter för förbunden. Antalet
ombud som respektive förbund har att utse
grundar sig på antalet betalande medlemmar
i förbundet. Den 31 december varje år fastställs hur många som betalat medlemsavgift
under året. Fördelningen av ombuden mellan
förbunden ska ske proportionellt. Varje förbund
tillförsäkras minst ett ombud. Förbundsordföranden är i första hand representant eller så

§ 10 PARTISTYRELSE
Mom.1.

Moderata Samlingspartiet leds av partistyrelsen.

STADGAR

Vid förfall för ordföranden i Moderatkvinnorna
respektive Moderata Ungdomsförbundet fungerar respektive organisations vice ordförande
som ersättare.
Partisekreteraren är ständigt adjungerad och
föredragande i partistyrelsen och har även
förslagsrätt.
Partistyrelsen har rätt att till sina sammanträden
adjungera ledamöter. Vice ordförande i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är ständigt adjungerade. Adjungerad
ledamot har yttranderätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening.
Mom.2.

Partistyrelsen ska inom sig utse ett arbetsutskott bestående av minst fem ledamöter. I
arbetsutskottet ska ordföranden i Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet ingå. Partistyrelsen utser arbetsutskottets
ordförande.
Arbetsutskottet ska på partistyrelsens ansvar
fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt

STADGAR

avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan
anstå till styrelsens sammanträde. Vid arbetsutskottets sammanträden förs protokoll som
fortlöpande tillställes partistyrelsens ledamöter
och revisorerna.
Mom.3.

Partistyrelsen sammanträder minst fyra gånger
per år, då ordföranden så beslutar eller då minst
en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det.

Mom.4.

Partistyrelsen är beslutför då minst hälften av
dess ledamöter är närvarande.

Mom.5.

Partistyrelsen åligger:
att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och
kampanjverksamhet,
att hålla kontakt med partiets riksdagsgrupp
samt förbund,
att bistå Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet, Moderata seniorer och
Öppna Moderater i deras verksamhet,
att verka för att det arbete som bedrivs av i
partiet ingående organisationer och nätverk
sker i överensstämmelse med den grundläggande samhällssyn som partiet företräder
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Partistyrelsen består av partiordföranden, de
båda vice partiordförandena, minst åtta av
partistämman valda ledamöter, ordföranden i
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet, samt ordföranden för Moderata Seniorer respektive Öppna Moderater.

att i god tid före allmänna val fastställa vilken
partibeteckning som ska vara partiets officiella på partiets valsedlar,
att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte
spridas vidare om inte personen lämnat sitt
samtycke.

§ 11 AVGIFTER
Förbund ska betala en årlig avgift till riksorganisationen för
varje medlem i förbundet, medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet undantagna. Denna årliga avgift fastställs
av ordinarie partistämma för tiden till och med tredje året
efter nästa ordinarie partistämma. Medlemsavgift för till
riksorganisationen direktansluten medlem samt ny medlem fastställs av partistyrelsen. Avgift för ny medlem som
betalas efter den 1 september gäller även för påföljande
kalenderår.

§ 12 REVISION
En av riksorganisationens revisorer ska vara auktoriserad
revisor.
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultat-
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räkning och balansräkning ska vara revisorerna tillhanda
senast den 1 april påföljande år.
Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning
ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnad till partistyrelsen
senast den 30 april.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen förelägges
närmast följande ordinarie partistämma.
År då ordinarie partistämma inte hålls ska partistyrelsen
till partirådet eller arbetsstämma för kännedom överlämna
årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 13 REKRYTERING OCH
NOMINERING AV KANDIDATER
Nomineringsregler för allmänna val till Europaparlamentet
fastställs av partistämma och framgår av bilaga till dessa
stadgar.
Regler för rekrytering och kandidatnominering i övriga
allmänna val fastställs av partistämma som en rekommendation till förbunden.

§ 14 STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie partistämma, varvid två tredjedels majoritet erfordras.
STADGAR

Nomineringsregler för Europaval
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
En av de viktigaste uppgifterna för partiet är att aktivt
rekrytera och nominera kandidater till de allmänna valen.
Rekryterings- och nomineringsarbetet måste ske med
största omsorg och kontinuerligt.
Utveckling av kandidater är en viktig del av rekryteringsprocessen. Alla partiets nivåer har ett ansvar för att detta
sker. Riksorganisationen har ett särskilt ansvar för att
Europavalskandidater ges politisk information, politiska
underlag etc. som stöd i opinionsbildningsarbetet.
Valsedeln anger vilka personer som ska företräda väljarna
och partiet i Europaparlamentet. Valsedeln är också en
viktig del av partiets ansikte utåt. Den och dess kandidater
ska dessutom engagera till ett aktivt valarbete.
Olika hänsyn måste balanseras i rekryterings- och nomineringsarbetet. Främst bland kvalifikationer ska sättas den
politiska förmågan och förutsättningarna att vara bra företrädare för partiet och väljarna, vilket innebär att kandidaterna bör avspegla väljarkåren i förhållande till kön, etnisk
bakgrund, ålder, regional förankring mm.
STADGAR

Underlag för valsedelskompositionen är eventuellt provval,
kandidaternas meritförteckning-ar/programförklaringar,
nomineringskommitténs intervjuer, eventuella muntliga
presentationer/utfrågningar, samt nomineringskommitténs
eventuella förslag till valsedel.
Slutligt beslut om valsedel fattas alltid av en nomineringsstämma som kan vara partistämma eller partiråd.
Om det finns fler än en valsedel vilka omfattar samma
geografiska område ska i sådant fall inom detta område
dessa behandlas lika av valmedarbetarna. Samtliga
valsedlar ska finnas tillgängliga i samtliga vallokaler inom
området. I försändelser till hushållen inom området ska
samtliga valsedlar bifogas.

1. FASTSTÄLLANDE AV
NOMINERINGSREGLER
Partistämma fastställer nomineringsregler för Europaval.
Reglerna utgör bilaga till partiets normalstadgar.
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Gäller från och med den 1 januari 2016.

2. REKRYTERING, NOMINERING
OCH ÖVRIGA FÖRBEREDELSER

2.2 NOMINERINGSKOMMITTÉS
ARBETSUTSKOTT

2.1 NOMINERINGSKOMMITTÉ

Nomineringskommitté kan utse ett arbetsutskott bestående av ordförande, fyra ledamöter samt representant från
vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet, totalt sju ledamöter.

Partistämma före val till Europaparlamentet utser, eller uppdrar åt partiråd att senast två år före valet utse
nomineringskommitté. Ledamöterna ska ej kandidera till
kommande Europaparlamentsval. Kommittén bör ha god
personkännedom samt ha kunskaper om vilka krav som
ställs på partiets företrädare.

2.1.1 NOMINERINGSKOMMITTÉS
SAMMANSÄTTNING
Nomineringskommitté består av 15 ledamöter och 15
ersättare, där 13 ordinarie och 13 ersättare alla representerar olika förbund. Därutöver utser Moderatkvinnorna och
Moderata Ungdomsförbundet var sin representant, jämte
ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
Bland kommitténs ledamöter utses ordförande och vice
ordförande. Kommittén har rätt att till sig adjungera erforderliga personer.
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Arbetsutskottet har i första hand till uppgift att handlägga
mer rutinartade ärenden samt de ärenden kommittén
hänskjuter dit (undantag se 5.5.3).

2.3 NOMINERINGSKOMMITTÉS UPPGIFTER
Nomineringskommitté åligger;
att

i enlighet med fastställa regler ansvara för nomineringsprocessen, samt på olika sätt värdera och
utvärdera nominerade kandidater och nuvarande
ledamöters insatser,

att

påbörja nomineringsprocessen snarast och senast
20 månader före valet,

att

upprätta detaljerad tidsplan för hela nomineringsprocessen,

att

från samtliga förbunds- och föreningsstyrelser,
Moderatkvinnornas och Moderata Ungdomsförbundets centrala styrelser infordra kandidatförslag
till Europaparlamentsvalet,
STADGAR

bereda enskilda medlemmar och allmänheten möjlighet att inkomma med kandidatförslag,

att

besluta om rådgivande provval ska genomföras
eller ej,

att

förteckna inkomna kandidatförslag, kontrollera
valbarhet och medlemskap samt för kännedom
informera partistyrelsen om vilka kandidatförslag
som inkommit,

att

att

infordra kandidatförsäkran,

förbereda eventuellt provval genom att upprätta
kandidatförteckning med kandidatpresentationer,
fastställa tid för, övervaka och leda sammanräkningen, samt omgående efter sammanräkning offentliggöra provvalsresultatet (rangordningen) enligt
punkt 4,

att

på eget initiativ lägga till kandidater,

att

att

genomföra förberedande prioritering enligt punkt 3,

att

aktivt följa parlamentsledamöternas arbete samt
intervjua dem som önskar kandidera för ytterligare
en mandatperiod,

fastställa genomförandealternativ vid nomineringsstämman. Alternativ A: innebär att nomineringsstämman inte föreläggs förslag till rangordnade
kandidater i toppen. Alternativ B: innebär ett
komplett rangordnat listförslag från nomineringskommittén.

att

därutöver på eget initiativ intervjua och samtala
med kandidater,

att

att

ansvara för att kandidater erbjuds utbildning och
information, uppmanas delta i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning,

avgöra om och vilken/a kandidater som nomineringskommittén vill föra direkt till omröstning vid
nomineringsstämma. Antalet får vara högst två
kandidater, (Alternativ A)

att

med ledning av kommitténs förberedelser, eventuellt provvalsresultat, intervjuer och övrig kännedom
om kandidaterna fastställa antal och vilka kandidater som ska delta i presentationer och den bland
dessa rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma, enligt punkt 5.5.3, (Alternativ A)

att

tillfråga övriga kandidater om de står till förfogande
för placering på valsedeln efter dem som rangordnas av nomineringsstämma, samt föreslå ordnings-

att

tillfråga kandidaterna om de avser att ta en parlamentsplats i anspråk om europaparlamentsvalet så
utfaller, enligt punkt 2.4,

att

skilja kandidat från kandidatur om det framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en
kandidat olämplig i förhållande till uppgiften som
företrädare för partiet,

STADGAR

19

Normalstadgar

att

följd mellan dessa, att föreläggas nomineringsstämma enligt punkt 5.5.3, (Alternativ A)
att

att

i övrigt förbereda nomineringsstämma genom att
upprätta underlag med provvalsresultat och övriga
underlag i enlighet med fastställda regler enligt
punkt 5.3,
beroende på antal kandidater som ska presenteras
besluta om tid för kandidaternas presentation och
utfrågning vid nomineringsstämma enligt punkt
5.5.4, (Alternativ A)

att

leda, eller utse ledare av, muntlig kandidatpresentation och utfrågning vid nomineringsstämma enligt
punkt 5.5.4,

att

föreslå det antal namn valsedeln slutligen ska
uppta, att föreläggas nomineringsstämma enligt
punkt 5.5.6,

att

senast vid nomineringsstämma tillfråga de kandidater som deltagit i stämmans omröstning om
dessa accepterar sina placeringar på valsedeln
enligt punkt 5.5.5, (Alternativ A)

att

omgående efter nomineringsstämma offentliggöra
stämmans beslut.

2.4 KANDIDATER
Kandidat ska vara medlem.
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Inför kandidatur ska varje nominerad person vara införstådd med det ansvar ett innehav av förtroendeuppdrag
för Moderaterna innebär.
För samtliga som accepterat kandidatur, gäller att de
aktivt ska deltaga i valarbetet och i partiets löpande kampanjarbete. Kandidat bör ha genomgått av partiet anordnad utbildning eller ha inhämtat motsvarande kunskaper
på annat sätt.
Samtliga kandidater ska avlämna fastställd försäkran för
kandidat och förtroendevald. Av försäkran ska framgå hur
kandidaten ska förhålla sig till val- och partiarbete – samt
generellt politiskt arbete. Kandidat som inte inlämnar
fullständig kandidatförsäkran får inte delta i nomineringsprocessen eller stå på valsedel.
Kandidat ska på förfrågan av nomineringskommitté ta
ställning till om man avser att ta en parlamentsplats i
anspråk om detta val så utfaller. Endast kandidater som
avser ta en parlamentsplats i anspråk deltar i provval och/
eller omröstning om de främre platserna vid nomineringsstämma.

3 FÖRBEREDANDE PRIORITERING
3.1 TIDER
Förberedande prioritering av nominerade kandidater
påbörjas snarast efter nomineringstidens utgång, dock
senast 18 månader före valet.
STADGAR

3.2 GENOMFÖRANDE
Till förbundens styrelser och Moderatkvinnornas och
Moderata Ungdomsförbundets centrala styrelser utsänds
kandidatlistan för prioritering av kandidater för det eventuellt kommande provval.
Varje styrelse har rätt att utse en kandidat direkt till eventuellt provval. Kandidaten markeras med kryss.
Listan signeras och insänds till nomineringskommittén i
slutet valkuvert senast av nomineringskommittén angivet
datum.
Inkomna valkuvert öppnas och sammanställning görs. Vid
sammanställningen upprättas ett protokoll vilket tillställs
partistyrelsen, förbunden och kandidaterna för kännedom.

3.3 KANDIDATER I EVENTUELLT PROVVAL
Med ledning av prioriteringen enligt 3.2 och övrig information om kandidaterna beslutar nomineringskommittén
vilka kandidater, utöver de som gått vidare direkt enligt
3.2, som går vidare till eventuellt provval. Utöver dessa
kan nomineringskommittén och partistyrelsen nominera
ytterligare personer.

STADGAR

4. PROVVAL
Genomförs provval gäller följande:

4.1 TIDER
Rådgivande provval till val till Europaparlamentet påbörjas
senast 13 månader före valet.
Svarsperioden är en månad.

4.2 RÖSTLÄNGD
Röstberättigade är partistyrelsen, partistämmoombuden
samt en ersättare för varje partistämmoombud, utsedd
i samma ordning som ombuden, Moderatkvinnornas
styrelse och länskvinnoansvariga, Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse och distriktsstyrelser,
förbundsstyrelserna samt partiföreningarnas ordförande.
Röstberättigad medlem har en röst.
Röstlängd upprättas genom uttag ur partiets medlemsregister två veckor före provvalets utsändande.

4.3 ÖVRIGA BESTÄMMELSER OM
PROVVALETS GENOMFÖRANDE
Kandidaterna förtecknas i alfabetisk ordning i en förteckning. Begynnelsebokstav lottas.
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Svarsperioden är högst två månader.

Förteckningen jämte övrigt röstningsmateriel utsänds till
de röstberättigade.

Nomineringsstämma genomförs senast sex månader före
aviserad valdag.

Röstningsperioden ska vara minst tre veckor.
Den röstberättigade ska markera minst fem kandidater.
Efter provvalets avslutande sker sammanräkning av provvalet.
Nomineringskommittén leder och kontrollerar sammanräkningen och får till sig adjungera erforderligt antal rösträknare.
Vid sammanräkningen redovisas det antal röster varje
kandidat erhållit.
Protokoll från sammanräkningen upprättas vilket tillställs
förbunden och kandidaterna för kännedom. Protokollet
granskas av minst en av Riksorganisationens revisorer.
Nomineringskommittén fastställer de ytterligare anvisningar som kan behövas.

5. NOMINERINGSSTÄMMA

5.2 KALLELSE
Nomineringsstämma sammanträder på kallelse av partistyrelse. Kallelse till nomineringsstämma utsänds till
förbunden senast sex månader före stämman.

5.3 STÄMMOHANDLINGAR
Följande underlag utsänds till stämmoombuden senast tre
veckor före stämman:
- Röstlängd
- Föredragningslista
- Procedurregler
- Kandidaternas presentationer
- Eventuellt provvalsresultat
- Nomineringskommitténs förslag till rangordning av övriga
kandidater. (Alternativ A)
- Nomineringskommitténs förslag till valsedel. (Alternativ
B)

5.1 TIDER
Nomineringsstämma är högsta beslutande organ för
fastställande av Europaparlamentsvalsedel/lar. Den består
av partistämma eller partiråd beroende på vad som är
tidsmässigt möjligt.
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5.4 FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid nomineringsstämma ska minst förekomma:
a.

Val av ordförande och vice ordförande att leda
förhandlingarna.
STADGAR

b.

Val av sekreterare.

o.

c.

Val av två justeringspersoner samt röstsammanräknare.

Sammanställning av den/de fullständiga slutliga
valsedelns/larnas rangordning.

p.

Övriga ärenden.

Fastställande av röstlängd.

e.

Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning.

f.

Nomineringskommitténs redogörelse för arbetet
samt samlade förslag till nomineringsstämman.

g.

Genomgång och fastställande av procedurregler.

h.

Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln.

i.

Kandidaternas presentation och utfrågning.

j.

Sluten omröstning – plats för plats. (Alternativ A)

k.

Redovisning av omröstningsresultat – plats för
plats. (Alternativ A)

l.

Kandidaternas besked om deras placering på
valsedeln accepteras – plats för plats. (Alternativ A)

m.

Beslut om rangordning av övriga kandidater. (Alternativ A)

n.

Fastställande av valsedel (Alternativ B)

STADGAR

5.5 PROCEDURREGLER VID
NOMINERINGSSTÄMMA
5.5.1 OMBUDEN
Vid ombudens ankomst avprickas de i röstlängden samt
tilldelas röstkort/voteringsdosa.

5.5.2 RÖSTNING
Omröstning sker öppet utom i valfrågor då den ska vara
sluten. Ombud ska personligen utöva sin rösträtt vid
stämman. Röstning får inte ske med fullmakt.
Öppen omröstning sker genom uppvisande av röstkort
eller med voteringsanläggning. Vid lika röstetal avgörs
utgången i enlighet med den mening ordföranden biträder. Vid sluten omröstning ska valsedel för att vara giltig,
uppta så många namn som valet avser. Vid lika röstetal
avgörs utgången genom lottning.
Omröstning som avser person är alltid sluten med valsedlar om den avser mer än en plats.
Voteringsanläggning får användas och röstningsprotokoll
registreras ej.
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d.

ALTERNATIV A

Förekommer ändringsförslag gäller följande:

Vid rangordning av presenterade kandidater och/eller
avser en plats genomförs den enligt följande:

Nomineringsstämma beslutar plats för plats om kandidaternas placering

Omröstning sker plats för plats på så sätt att x kandidater
deltar i omröstningen om första plats. Den kandidat som
erhåller högsta röstetalet tilldelas plats ett på valsedeln
om kandidaten erhållit mer än hälften av antalet avgivna
namngivna röster.

Vid omröstning är nomineringskommitténs förslag alltid
huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommitté föreslagit blivit vald ska den kandidat som fått avstå
föreslagen plats automatiskt prövas på nästkommande
plats.

Om så icke är fallet genomförs ytterligare en omröstning
mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. Den kandidat som erhåller mer än hälften av antalet
avgivna namngivna röster tilldelas plats ett på valsedeln.

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

Därefter sker omröstning om andra plats mellan återstående x-1 kandidater enligt ovanstående procedur.

5.5.3 KANDIDATER (GÄLLER ALTERNATIV A)

Därefter sker omröstning om tredje plats mellan återstående x-2 kandidater enligt ovanstående procedur.
Vidare förfars tills samtliga presenterade kandidater tilldelats plats på valsedeln.

ALTERNATIV B
Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av ändringsförslag.
Framställs inget ändringsförslag fastställs kandidaters
rangordning med ett enkelt klubbslag.
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De kandidater som ska förekomma vid presentation
och bli föremål för rangordnande omröstning är de som
deltagit i provvalet, dock högst 10. Med ledning av nomineringskommitténs förberedelser, provvalsresultatet,
intervjuer och övrig kännedom om kandidaterna fastställer nomineringskommittén antal och vilka kandidater som
ska delta i presentationer och den bland dessa kandidater
rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma. I
detta antal inkluderas de kandidater (1-2 st) som nomineringskommitté eventuellt fört direkt till nomineringsstämma.
Detta beslut kan ej delegeras av nomineringskommittén till
ett arbetsutskott.
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Kandidat som deltagit i stämmans omröstning ska omgående sedan han/hon erhållit plats lämna besked om att
placering på valsedeln accepteras.

5.5.4 PRESENTATIONER (GÄLLER
ALTERNATIV A OCH B)
Kandidaterna disponerar x antal minuter för en personlig
presentation samt utfrågning från ombuden. Nomineringskommitté fastställer hur lång tid varje kandidat disponerar.
Ordningsföljden mellan kandidaterna lottas.
Kandidat avgör själv hur mycket tid som ska användas
på den personliga presentationen i förhållande till utfrågningen.
Kandidaterna ska under hela presentationstiden ej ha kontakt med ombuden, förutom under själva presentationen
(gäller endast alternativ A).
Utfrågningen leds av nomineringskommitténs ordförande
eller person som nomineringskommittén utser. Förutom
ombuden har denne rätt att ställa frågor till kandidaterna
men ska i så fall ställa samma frågor till samtliga kandidater.
STADGAR

5.5.5 KANDIDATERNAS BEKRÄFTELSER
(GÄLLER ALTERNATIV A)
När resultatet av omröstningen för en plats delgetts stämman tillfrågas varje kandidat av nomineringskommitténs
ordförande om han/hon accepterar sin placering på valsedeln. Kandidat kan före nomineringsstämma ha lämnat
sådant generellt besked till nomineringskommitté (det vill
säga alla placeringar accepteras). Om kandidat ej accepterar sin placering ska denne ej förekomma på valsedeln.

5.5.6 ANTAL KANDIDATER PÅ VALSEDEL
(GÄLLER ALTERNATIV A OCH B)
Nomineringsstämma fastställer på förslag av nomineringskommittén antalet kandidater på den slutliga valsedeln.
Ett riktvärde är att varje förbund ska kunna tillförsäkras
minst en kandidat (om kandidat finns).

5.5.7 UPPFYLLNAD AV KANDIDATER
(GÄLLER ALTERNATIV A)
Uppfyllnad till totala antalet kandidater görs i följande
ordning:
Av nomineringsstämma genom sluten omröstning rangordnade kandidater.
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Övriga kandidater ska ha tillfrågats av nomineringskommittén huruvida de står till förfogande för placering efter
de av nomineringsstämma rangordnade. Övriga kandidater rangordnas av nomineringskommittén vars förslag
föreläggs nomineringsstämma.

Övriga kandidater som rangordnats av nomineringskommittén och därefter underställts nomineringsstämma för
beslut.

5.5.8 ÖVRIGA KANDIDATER
(GÄLLER ALTERNATIV A)
Kandidater som ej deltagit i den rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma rangordnas av nomineringskommitté. Detta förslag föreläggs nomineringsstämman för fastställande.
Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av ändringsförslag. Framställs inget ändringsförslag fastställs övriga kandidaters rangordning med ett
enkelt klubbslag.
Förekommer ändringsförslag gäller följande:
Nomineringsstämma beslutar plats för plats om kandidaternas placering.
Vid omröstning är nomineringskommittés förslag alltid
huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommitté föreslagit blivit vald ska den kandidat som fått avstå
föreslagen plats automatiskt prövas på nästkommande
plats/er.
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5.5.9 FLERA VALSEDLAR
(GÄLLER ALTERNATIV A OCH B)
Nomineringsstämma kan fastställa flera olika valsedlar
och ska då för var och en fastställa vilka geografiska områden de omfattar (jmf ”Grundläggande principer”).
I det fall nomineringskommittén avser föreslå mer än en
valsedel äger nomineringskommittén rätt att föreslå stämman de justeringar i stämmans genomförande som kan
behövas beroende på hur olika valsedlar rent principiellt är
konstruerade.

6. FÖRÄNDRINGAR MELLAN
NOMINERINGSSTÄMMA OCH
VALSEDELSTRYCKNING
Om kandidat avsäger sig kandidatur eller valbarheten
upphör mellan nomineringsstämmas beslut och sista
möjliga tidpunkt för valsedelstryckning ansvarar partistyrelsen för att kandidat tas bort från valsedel och följande
kandidater flyttas upp ett steg. Sådant beslut kan av partistyrelsen delegeras till en grupp av förtroendevalda eller
enskild tjänsteman inom partiet. Endast skriftliga avsägelser accepteras som underlag för beslut.

STADGAR

§ 1 ÄNDAMÅL

Mom.3.

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.

§ 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.

§ 2 ORGANISATION
Mom.1.

Mom.2.

STADGAR

Förbundet är det centrala organet för partiets
arbete inom sitt verksamhetsområde. Inom
detta 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.
Förbundet utgör en sammanslutning av dess
partiföreningar.

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

Mom.4.

Mom.5.

28

För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag
inom, respektive för, partiet krävs att personen
är medlem, undantaget aukoriserad/godkänd
revisor eller motsvarande.
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.
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. 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, eller förbund, 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, ska fastställas
av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med förenings- och kretsstyrelse. Till sammanträde med föreningsoch kretsstyrelse eller årsmöte eller till annan sammankomst i föreningen/kretsen äger förbundsstyrelsen 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.

STADGAR

§ 5 AVGIFTER
Partiförening ska 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 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 ska ske proportionellt.

STADGAR

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 varje år, eller vartannat år före maj
månads utgång. Kallelse till förbundsstämma
utsändes av förbundsstyrelsen till partiföreningarna senast åtta veckor före stämman.
Beslut om periodicitet mellan förbundsstämmorna fastställs av förbundsstämman.

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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Varje partiförening tillförsäkras minst ett ombud.
Det åligger förbundsstyrelsen att snarast efter
varje årsskifte meddela partiföreningarna hur
många ombud de ska välja.

Mom.5.

Rätt att till förbundsstämman väcka förslag
tillkommer förbundsstyrelsen, Moderata Ungdomsförbundet, Moderatkvinnorna, Moderata
Seniorer, Öppna Moderater, förening, krets,
fullmäktigegrupp samt 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.

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
varvid 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.

Ärenden av brådskande natur kan dock efter
stämmans beslut omedelbart upptas till behandling.
Mom.6.

Mom.7.

Vid val av ombud till partistämman och ersättare för dessa bör tillses att såväl Moderatkvinnorna som Moderata Ungdomsförbundet blir
representerade. Ombud och ersättare fungerar
intill dess nya utsetts.
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.
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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 för denna eller i val av
revisor.

Mom.9.

Vid ordinarie förbundsstämma ska minst förekomma:
a) Val av ordförande och vice ordförande att
leda förhandlingarna.
b) Val av sekreterare.
c) Val av justeringspersoner.
STADGAR

e) Fastställande av procedurregler.

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

f)

q) Val av två revisorer med ersättare.

Fastställande av röstlängd.

g) Fastställande av stämmans stadgeenliga
utlysning.

r) Val av ombud till partistämman med ersättare.

h) Styrelsens årsredovisning/-ar.

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

i)

Revisorernas berättelse och fastställande av
resultaträkning och balansräkning.

j)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

t)

u) Övriga ärenden.

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.

STADGAR

Val av valberedning och ordförande i denna.

§ 7 FÖRBUNDSRÅD
Mom.1.

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller som ersättare
annan företrädare, för partiföreningar, kvinnoföreningar och Moderata Ungdomsförbundets
föreningar i förbundet.
Förbundsstyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i förbundsrådet.
Förbundsordföranden är ordförande i förbundsrådet.
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d) Fastställande av föredragningslista.

Mom.2.

Förbundsrådet sammankallas av förbundsordföranden, förbundsstyrelsen eller då minst en
tredjedel av antalet ledamöter i förbundsrådet
begär detta.

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.

Förbundsrådet äger endast fatta beslut i ärenden, som hänskjutits dit av förbundsstämman
eller förbundsstyrelsen.

Mom.4.

Förbundsstyrelsen är beslutför då minst halva
antalet ledamöter är närvarande.

Mom.5.

Förbundsstyrelsen åligger:

§ 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.
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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 ska 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,

STADGAR

att planlägga, leda och övervaka valrörelsen
inom verksamhetsområdet,
att inför allmänna val utarbeta politiskt regionalt
handlingsprogram,
att i samråd med landstingsgruppen eller regionfullmäktigegruppen förbereda nominering
till uppdrag som utses av landstinget eller
regionen samt i samråd med berörda, förbereda nomineringar till statliga och regionala
organ, och där landsting saknas, i samråd
med kommunfullmäktigegruppen förbereda
nominering till kommunal representation,

STADGAR

att med undantag för den personal som anställs 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
landstingsgruppen, regionfullmäktigegruppen, andra regionala organ och kommunfullmäktigegrupperna inom verksamhetsområdet samt biträda dessa i deras verksamhet,

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

att hålla kontinuerlig kontakt med föreningarna
och deras ordförande,

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 uppbära och bestämma användandet av
partistöd från landsting, respektive region
eller kommun där landsting saknas.
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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,

§ 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 ska 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.

§ 11 VALBEREDNING
För att bereda inom förbundet förekommande val ska
tillsättas en valberedning. I valberedningen ska av Moderata Ungdomsförbundet direktutsedd ledamot ingå, samt
representant för Moderatkvinnorna. Valberedningen avgör
själv sina arbetsformer.
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§ 12 REKRYTERING OCH
NOMINERING AV KANDIDATER
Regler för rekrytering och nominering av kandidater för
allmänna val till riksdag, landsting och kommun fastställs
av förbundsstämman, varvid av partistämman rekommenderade rekryterings- och nomineringsregler bör följas. För
att rösta i provval och delta i beslut rörande 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. Årsredovisning, innefattande av förbundsstyrelsen avgiven förvaltningsberättelse, resultaträkning
och balansräkning ska vara revisorerna tillhanda senast
fem veckor före ordinarie förbundsstämma. Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara
avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande
av ansvarsfrihet avlämnad till förbundsstyrelsen senast tre
veckor före stämman.

STADGAR

Mom.1.

För förbundet gäller av partistämman antagna
normalstadgar. Avvikelser från dessa ska fastställas av partistyrelsen.

Mom.2.

Ändring av förbundets stadgar kan beslutas
endast av ordinarie förbundsstämma, varvid två
tredjedels majoritet erfordras.

STADGAR

Normalstadgar för förbund

§ 14 STADGAR OCH
STADGEÄNDRING
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§ 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,

§ 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 aukoriserad/godkänd
revisor eller motsvarande.

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.
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§ 4 KRETSÅRSMÖTE
Mom.1.

Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande
organ och består av alla medlemmar (Alt A) eller
ombud (Alt B). Vilket alternativ som används

STADGAR

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

Varje ombud har en röst. Enskild medlem har
närvaro- och yttranderätt.
Mom.2.

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. Kallelse till
extra kretsårsmöte utfärdas senast två veckor
före årsmötet.

Mom.4.

Rätt att till kretsårsmötet väcka förslag tillkommer föreningar samt enskilda medlemmar.
Förslag ska senast två veckor före årsmötet ha
inkommit till kretsstyrelsen. Senast en vecka
före årsmötet ska handlingarna med valberedningens förslag finnas tillgängliga för medlemmarna/ombuden.

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.
STADGAR

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

Ärenden av brådskande natur kan dock efter
årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.
Mom.5.

Vid ordinarie kretsårsmöte ska minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten
även beslut och val enligt rekryterings- och
nomineringsreglerna, se detta avsnitt.
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beslutas av ett ordinarie kretsårsmöte. Fattas
inget beslut gäller Alternativ A.

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

n) Val av rekryterings- alternativt nomineringskommitté enligt bestämmelserna.
o) Val av valberedning.

b) Fastställande av föredragningslista.
c) Godkännande av årsmötets utlysning.

p) Övriga ärenden
Mom.6.

För att rösta i provval och delta i beslut rörande
kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den kommun valet gäller.

Mom.7.

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

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.
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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 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 ska den som
blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna
STADGAR

Mom.8.

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

§ 5 KRETSSTYRELSEN
Mom.1.

Mom.2.

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

§ 6 REKRYTERINGS- OCH
NOMINERINGSARBETE

fastställda rekryterings- och nomineringsregler följas.
Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen.
Valsedlar för kommunfullmäktigeval fastställs av kretsårsmöte eller av extra kretsårsmöte. I kallelsen till sådant
årsmöte ska anges vilka val nomineringsmötet avser
behandla.
Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens
styrelse eller på eget initiativ pröva nomineringsförfarandet
i kommunen eller landstingsvalkretsen. Förbundsstyrelsen
kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel
samt återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda kandidater. Förbundsstyrelsens beslut ska senast ha ägt rum fyra veckor efter det att
nomineringsstämma ägt rum.
Ett beslut om överprövning ska 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.

I god tid före allmänna val ska kretsen efter kallelse av
kretsstyrelsen sammanträda för att behandla nomineringsärenden inför valen. Därvid ska av förbundsstämman
STADGAR
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giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater
som erhållit de högsta röstetalen.

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

§ 11 UPPLÖSNING
Finns ej längre minst två partiföreningar inom kommunen
anses kretsen upplöst efter nästföljande kretsårsmöte.
Härvid ska kretsens samtliga tillgångar och skulder jämte
alla kretsens handlingar och tillhörigheter tillfalla den i
kommunen kvarvarande partiföreningen.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaperna och övriga handlingar som berör förvaltningen
ska av styrelsen överlämnas till kretsens revisorer senast
fyra veckor före kretsårsmötet.

§ 10 STADGAR OCH
STADGEÄNDRING
Mom.1.

För kretsen gäller av partistämman antagna
normalstadgar. Avvikelser från dessa ska fastställas av förbundsstyrelsen.

Mom.2.

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

§ 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 ska föreningen särskilt
uppmärksamma informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och utbildning samt
anskaffa medel för verksamhetens bedrivande.
Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening.

STADGAR

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.
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Normalstadgar för partiförening
i Moderata Samlingspartiet

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 i provval till kommun, landsting
(motsvarande) eller riksdagsval om något av
dessa områden inte omfattar folkbokföringsorten.
Mom.2.

För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag
inom, respektive för, partiet krävs att personen
är medlem, undantaget aukoriserad/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
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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.

STADGAR

Mom.3.

Mom.4.

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

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av partiföreningens medlemmar så begär.

c) Val av justeringspersoner.

Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av
styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut
fattats om extra årsmöte.
Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka
förslag tillkommer medlemmar i föreningen.
Förslag ska senast två veckor före årsmötet ha
inkommit till föreningens styrelse. Senast en
vecka före årsmötet ska handlingarna finnas
tillgängliga för medlemmarna.
Ärenden av brådskande natur kan dock efter
årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

Mom.5.

Vid ordinarie årsmöte ska 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.

STADGAR

b) Val av sekreterare.

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.
n) Val av ordförande och vice ordförande.
o) Val av minst tre styrelseledamöter varav en
moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet.
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Mom.2.

p) Val av två revisorer och ersättare för dem.

giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater
som erhållit de högsta röstetalen.

q) Val av rekryteringskommitté alt. nomineringskommitté enligt bestämmelserna.
r) Val av valberedning.
s) Val av ombud till förbundsstämmor med
ersättare.
t)
Mom.6.

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

Mom.8.

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.

Övriga ärenden.

Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom
votering vid personval som ska vara sluten.
Medlem ska personligen utöva sin rösträtt vid
årsmötet. Röstning får inte ske med fullmakt.
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 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 ska den som
blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna

44

Mom.7.

§ 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.
Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin
ordförande, jämte ersättare i partiföreningens
styrelse.

STADGAR

Styrelsen utser de funktionärer som behövs för
verksamheten.

Mom.3.

Styrelsen åligger

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

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 verka för rekrytering av nya medlemmar,
att verka för medlemmars utbildning i politiska
och organisatoriska frågor,
att handha partiföreningens ekonomi,

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

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.

att i samråd med fullmäktigegruppen förbereda
nominering till kommunal representation,
att verka för att medlemmarna informeras i
rikspolitiska, landstingspolitiska och kommunpolitiska frågor bland annat genom
kontinuerlig mötesverksamhet,

§ 6 REKRYTERINGS- OCH
NOMINERINGSARBETET

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän,
att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet,
STADGAR

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. Därvid ska av förbunds45
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Mom.2.

stämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler följas. Undantag kan beviljas av
förbundsstyrelsen.
Partiföreningen ska 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 rösta i provval och delta i beslut rörande
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 landstingsvalkretsen. Förbundsstyrelsen
kan med två tredjedelars majoritet fastställa en
ny valsedel samt återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra
enskilda kandidater. Förbundsstyrelsens beslut
ska senast ha ägt rum fyra veckor efter det att
nomineringsstämma ägt rum.
Ett beslut om överprövning ska meddelas partistyrelsen för kännedom.
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§ 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 ska en krets
eller förbund inrättas för dessa.

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

STADGAR

§ 10 STADGAR OCH
STADGEÄNDRING

Mom.2.

För partiförening gäller av partistämman antagna normalstadgar. Avvikelser från dessa ska
fastställas av förbundsstyrelsen.

Om partiförening ska upplösas, fastställer
förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde
för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning ska godkännande lämnas av
förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras
beslut med minst två tredjedels majoritet av två
på varandra följande årsmöten, varvid minst det
ena ska vara ordinarie årsmöte. Årsmötena ska
hållas med minst fyra veckors mellanrum. I personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till
sammanslagning ska behandlas på årsmötet.
Vid sammanslagning ska partiföreningens
handlingar, tillgångar och skulder tillfalla den
sammanslagna partiföreningen.

STADGAR

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 ska medlen användas
för verksamhet i området.

Mom.3.

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

Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens årsmöte, varvid
två tredjedels majoritet erfordras.

§ 11 UPPLÖSNING,
SAMMANSLAGNING OCH DELNING
Mom.1.

Mom.2.

Före andra beslutet om delning ska årsmötet
besluta om hur den ursprungliga partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder ska fördelas på de nya föreningarna. Sådan
fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist
om fördelning avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen.
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Mom.1.

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

Mom.4.

48

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

STADGAR

Gäller för efter valet 2018
Gäller för kommunfullmäktigegrupper och landstings(region)fullmäktigegrupper. Normalarbetsordningen ska
i tillämpliga delar även gälla för andra och indirekt valda
grupper av fullmäktigetyp.

Mom.2.

1. GRUPPENS SAMMANSÄTTNING
Mom.1.

STADGAR

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
ska för kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. Därutöver bör gruppmöten, öppna även
för allmänheten, regelbundet hållas.

Den moderata landstingsgruppen består av
moderata ledamöter och ersättare i landstinget. Till gruppens överläggningar kallas även
moderata ledamöter och ersättare i viktigare
styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjänstemän, moderata landstingsrevisorer,
förbundsordförande och partiombudsmän i
landstingsområdet.

2. GRUPPENS UPPGIFTER
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
(motsvarande) verksamhet,
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Bilaga: Normalarbetsordning för
fullmäktigegrupper

att

utse ledamöter av gruppledning och efter samråd
övriga organ,

e) Fastställande av tidsplan för gruppens förberedelser av fullmäktiges valärenden

att

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

f)

att

i förekommande fall besluta om organisation och
hantering av till gruppen avsatta politiska resurser
och medel,

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

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 ska minst förekomma:

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 ska minst förekomma:
a) Eventuellt val av särskild ordförande för
gruppens sammanträden (se avsnitt 5.1)
b) Val av gruppordförande

a) Val av mötesordförande

c) Val av vice gruppordförande

b) Val av mötessekreterare

d) Val av gruppsekreterare

c) Information om valresultatet och dess konsekvenser

e) Eventuellt val av gruppstyrelse (se avsnitt 5)

d) Information om gällande arbetsordningsregler för nomineringsförfarande, ledamöters
skyldigheter etcetera
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Mom. 2.

Fastställande av sammanträdestid för konstituerande gruppsammanträde

f)

Eventuellt val av valberedning (se avsnitt 7)

g) Fastställande av arbetsordning.

STADGAR

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.

närvara på kommande fullmäktigemöte eller ej.
Om ordinarie ledamot kommer att vara närvarande på fullmäktiges sammanträde, men är
frånvarande från gruppens sammanträde, ska
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.

Sammanträde kan därutöver vid behov hållas i
anslutning till fullmäktiges sammanträde.
Mom.5.

Sammanträdesplan för påföljande år fastställs
senast under december månad.
Fullmäktigegruppen sammanträder på ordförandens kallelse. Fullmäktigegruppen ska
dessutom kallas om det begärs av minst en
tredjedel av gruppens ordinarie ledamöter.
Ärenden som önskas upptagna till behandling
vid gruppsammanträde ska 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.
STADGAR

Ordinarie ledamot äger alltid rösträtt vid gruppens beslut, oavsett om ledamoten kommer att

Mom.7.

Begärs omröstning ska denna, utom vid personval, ske öppet. Utgången bestäms genom
enkel majoritet. Vid personval ska omröstning
genomföras i en valhandling. Vid sluten omröstning ska 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 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.
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Mom.3.

Mom.8.

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

styrelsen 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.

Gruppen kan rekommendera hur enskild ledamot ska ta ställning till ärende vid fullmäktigemöte. Detsamma gäller i fråga 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.
Mom.9.
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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 förbunds-

4. GRUPPLEDAMÖTERNAS
SKYLDIGHETER
Mom.1.

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

Mom.3.

Vid gruppsammanträde ska ledamot i förekommande fall klart redovisa avvikande mening.
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 senast vid gruppmötet
före fullmäktiges sammanträde. Ledamot som
icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god
tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla
STADGAR

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
ska snarast anmälas till gruppens sekreterare.

Mom.5.

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

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:

5. GRUPPENS LEDNING
Mom.1.

Mom.2.

STADGAR

Gruppens ordförande är gruppledare för partigruppen i fullmäktige. Vid förfall inträder vice
ordföranden. Gruppens presidium företräder
gruppen gentemot andra partier såvida inte
annat beslut fattas. Gruppen kan även utöver
presidiet utse särskild ordförande för gruppens
sammanträden.
Bland gruppens ledamöter kan en gruppstyrelse väljas. I fullmäktigegrupper med mer än tio
ledamöter bör en gruppstyrelse väljas.

att leda och hålla ihop fullmäktigegruppens
arbete,
att åstadkomma ett samordnat uppträdande av
fullmäktigegruppen, i synnerhet i valärenden,
att snarast efter val ansvara för att utforma
politisk plattform (”regeringsförklaring”)
som ligger till grund för förhandlingar med
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sådant anförande eller rösta på sådant sätt till
ordföranden.

andra partier om vilken politik som ska föras
och vilken majoritetskonstellation som kan
åstadkommas,

En av ledamöterna utses som nämndansvarig
(gruppledare). Det åligger denne att lämna fullmäktigegruppen 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.

att genomföra utvecklingssamtal med ledamöterna i fullmäktigegruppen,
att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens medel och övriga tillgångar,

7. VALFRÅGOR

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.

6. ORGANISATION I NÄMNDER OCH
STYRELSER
Mom.1.

54

De moderata ledamöterna i nämnd/styrelse
och deras ersättare utgör nämndgrupp för
respektive nämnd eller motsvarande organ.
Nämndgruppen ansvarar för det löpande
politiska arbetet inom sitt verksamhetsområde.

Mom.1.

Nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts av kommunen förbereds
av gruppens valberedning efter samråd med
föreningarna eller kretsen i kommunen, eller med förbundet där landsting saknas. För
landstinget ska 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 ska samtliga medlemmar inom kommunen
eller motsvarande beredas möjlighet att nominera kandidater eller anmäla om intresse finns
för uppdrag i nämnder och styrelser.
STADGAR

Mom.3.

Mom.4.

Mom.5.

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

Mom.1.

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

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”.
Valberedningens förslag till kandidater till de
uppdrag som ska väljas inför en ny mandatperiod ska finnas tillgängliga för fullmäktigegruppens ledamöter senast 5 dagar före det
gruppmöte där valen ska göras

Mom.7.

Valberedningens arbete ska genomföras i samråd med partiorganisationen och den ska yttra
sig över valberedningens förslag.

Vid inledningen av en ny mandatperiod ska
efter samråd med förbundet den tillträdande
gruppen konfirmera eller revidera denna arbetsordning.
Görs inte detta gäller denna normalarbetsordning som finns som bilaga till partiets normalstadgar.

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

Mom.6.

STADGAR

8. ARBETSORDNING

9. ÄNDRING AV
NORMALARBETSORDNING
Mom.1.

Om kommunfullmäktigegruppen tar beslut
om ändringar i normalarbetsordningen ska de
anmälas till förbundsstyrelsen.

Mom.2.

Om landstings- alt regionfullmäktigegruppen tar
beslut om ändringar i normalarbetsordningen
ska de anmälas till partistyrelsen.
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Mom.2.

Rekryterings- och nomineringsregler
Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val
till riksdag, landsting och kommun.
Dessa nomineringsregler är antagna på arbetsstämman
den 17-20 oktober 2013, som en rekommendation till
förbunden.
Nomineringsreglerna antas av partistämman som rekommendation till förbunden och utgör bilaga till partiets normalstadgar. Avviker förbunds eller kommunkrets/förenings
nomineringsregler principiellt från dessa regler, ska de för
att bli gällande anmälas till närmast högre nivå.

FÖLJANDE PRINCIPER FÅR INTE
FRÅNGÅS:
•

Valsedel ska alltid fastställas av en nomineringsstämma.

•

Alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i nomineringsprocessen.

Utöver ovanstående principer kan
•

Rådgivande provval genomföras.

•

Allmänheten även beredas möjlighet att delta.
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Bilagt till nomineringsreglerna finns även rekommenderade instruktioner som ytterligare stöd för nomineringsarbetet. Instruktionerna tar upp nomineringskommitténs
åliggande, genomförandet av provvalet och sammanräkning, nomineringsstämmor för olika genomförandealternativ samt hur fastställda valsedlar ska behandlas.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR
REKRYTERING OCH NOMINERING
En av de viktigaste uppgifterna för partiet är att aktivt
rekrytera och nominera kandidater till de allmänna valen.
Rekryterings- och nomineringsarbetet måste ske med
största omsorg och kontinuerligt. Ansvariga för rekryteringen ska alltid finnas.
Utveckling av kandidater är en viktig del av rekryteringsprocessen. Alla partiets nivåer har ett ansvar för att detta
sker. Riksorganisationen har ett särskilt ansvar för att riksdagskandidater ges politisk information, politiska underlag
etcetera som stöd i opinionsbildningsarbetet.
I arbetet med att utveckla våra företrädare och kandidater har rekryteringskommittén ett stort ansvar. Rekryteringskommittén ska aktivt följa riksdagsledamöternas
arbete och genomföra intervjuer med dem löpande under
STADGAR

Valsedlarna anger vilka personer som ska företräda
väljarna och partiet i olika beslutande församlingar. Valsedlarna är också en viktig del av partiets ansikte utåt.
Dessutom ska valsedlarna och dess kandidater engagera
till ett aktivt valarbete.
Olika hänsyn måste balanseras i rekryterings- och nomineringsarbetet. Främst bland kvalifikationer ska sättas den
politiska förmågan och förutsättningarna att vara en bra
företrädare för partiet och väljarna, och att kandidaterna
bör avspegla väljarkåren i förhållande till kön, etnisk bakgrund, ålder, regional förankring mm. Hänsyn kan också
behöva tas till andra rekommendationer/mål som utfärdas
av exempelvis partistyrelsen.
Partiets nominerande organ har det avgörande ansvaret
för uppdragen sprids.
Det rådgivande provvalet bland medlemmarna, om det
genomförts, är ett av flera underlag för valsedelskompositionen. Andra kompletterande underlag är allmänhetens
eventuella medverkan, kandidaternas meritförteckningar,
eventuella muntliga presentationer/utfrågningar samt
nomineringskommitténs förslag till valsedel/lar.

STADGAR

Slutligt beslut om valsedel fattas alltid av en nomineringsstämma. Om särskilda skäl finns kan ytterligare en nomineringsstämma genomföras efter prövning hos närmast
högre nivå.
I valkretsindelade kommuner kan valkretsvisa valsedlar
övervägas.
Om det finns fler än en valsedel i en valkrets (kommun
eller motsvarande) vilka omfattar samma geografiska
område ska dessa behandlas lika av valmedarbetarna.
Samtliga valsedlar ska finnas tillgängliga i samtliga vallokaler inom området. I försändelser till hushållen inom
området ska samtliga valsedlar bifogas.
Inför kandidatur ska varje nominerad person vara införstådd med att innehav av förtroendeuppdrag innebär ett
ansvar. Det är viktigt att vara ett föredöme och visa god
moral.
Vid beslut om placering på valsedel måste varje kandidat
vara införstådd med att detta innebär att vederbörande
ställt sig till partiets förfogande för uppdrag.
Kandidat ska ha genomgått, eller vara beredd att genomgå av partiet anordnad utbildning eller ha inhämtat
motsvarande kunskaper på annat sätt och medverka i
valarbete och opinionsarbete.
Samtliga kandidater ska avlämna en kandidatförsäkran –
”Försäkran för kandidat och förtroendevald”. Av kandidat-
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mandatperioden samt på våren året före val. Målet med
intervjun/utvärderingen är dels att ge ledamoten möjlighet
att beskriva sina insatser och få coachning kring dessa insatser, dels att utvärdera ledamoten med fokus på insats,
motivation, ledarskap och genomslag.

försäkran ska framgå hur kandidaten ska förhålla sig till
val-, parti- och politiskt arbete.
I händelse av omval eller extraval ska samma valsedel/lar
som vid senaste ordinarie val med nödvändiga justeringar
användas. Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid
förfall för kandidat tillämpas successionsordning. Skulle
antalet kandidater bli för litet hämtas ytterligare kandidater
från föregående nominering.
Om behov föreligger att ta fram en ny valsedel/lar ska
förbund/krets/förening fatta beslut om detta och då gäller
att nomineringsstämma ska hållas och i övrigt ska i möjligaste mån nomineringsreglerna tillämpas.
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1. FASTSTÄLLANDE AV
NOMINERINGSREGLER
Partistämma ett år före allmänna val (arbetsstämma)
fastställer gemensamma nomineringsregler för nästkommande mandatperiod.
Reglerna utgör bilaga till partiets normalstadgar och gäller
för samtliga val reglerna omfattar.
De rekommenderade instruktionerna, som biläggs reglerna, utfärdas av riksorganisationen.

STADGAR

Förbundsstämma tre år före
allmänna val fastställer rekryterings- och nomineringsregler för
nästkommande riksdagsval. I dessa
regleras tider och de preciseringar
som följer av valkretsarnas storlek,
partiets organisation, alternativa
lösningar, t ex om provval ska
genomföras eller inte, med mera.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL
1.1

Förbundsstämma tre år före
allmänna val fastställer rekryterings- och nomineringsregler för
nästkommande landstingsval. I
dessa regleras tider och de preciseringar som följer av landstingets
och valkretsarnas storlek, partiets
organisation, alternativa lösningar, t
ex om provval ska genomföras eller
inte, med mera. Vad som föreskrivs
för landstingsval gäller även regionfullmäktigeval.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
1.1

Förbundsstämma tre år före allmänna val fastställer normalregler
för rekrytering- och nominering för
nästkommande kommunfullmäktigeval. I dessa regleras gemensamma tider och de gemensamma
preciseringar som följer av kommunernas storlek, partiets organisation
med mera.
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RIKSDAGSVAL
1.1

Genomförandealternativ fastställs.
A innebär att nomineringsstämman inte
föreläggs förslag till rangordnade kandidater i toppen.
B innebär ett komplett rangordnat listförslag från nomineringskommittén. (Se
närmare detaljer i bilagda instruktioner.)
Följande principer får inte frångås:

Följande principer får inte frångås:

Följande principer får inte frångås:

1.1.1 Valsedeln ska alltid fastställas av en
nomineringsstämma.

1.1.1 Valsedeln ska alltid fastställas av en
nomineringsstämma.

1.1.1 Valsedeln ska alltid fastställas av en
nomineringsstämma/årsmöte.

1.1.2 Alla medlemmar ska ges möjlighet
att delta i nomineringsprocessen.

1.1.2 Alla medlemmar ska ges möjlighet
att delta i nomineringsprocessen

1.1.2 Alla medlemmar ska ges möjlighet
att delta i nomineringsprocessen

Utöver ovanstående principer kan

Utöver ovanstående principer kan

Utöver ovanstående principer kan

STADGAR
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RIKSDAGSVAL

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

1.1.3 Rådgivande provval genomföras.

1.1.3 Rådgivande provval genomföras.

1.1.3 Rådgivande provval genomföras.

1.1.4 Allmänheten även beredas möjlighet att delta.

1.1.4 Allmänheten även beredas möjlighet att delta.

1.1.4 Allmänheten även beredas möjlighet att delta.
1.2

Med förening avses i nomineringsreglerna partiförening som omfattar
hel kommun.

1.3

Krets-/föreningsårsmöte två år före
allmänna val fastställer nomineringsregler för nästkommande kommunfullmäktigeval. I dessa regleras
tider och de preciseringar som
följer av kommunens och valkretsarnas storlek, partiets organisation, alternativa lösningar, t ex om
provval ska genomföras eller inte,
med mera. Principiella avvikelser
från normalreglerna ska fastställas
av förbundsstyrelsen.

1.2
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Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande:

1.2

Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande:

1.4

Den normala tidsplanen för nomineringsprocessen är följande:

År -5: Partistämma fastställer
normalregler för nästkommande
mandatperiod.

År -5: Partistämma fastställer
normalregler för nästkommande
mandatperiod.

År -5: Partistämma fastställer
normalregler för nästkommande
mandatperiod.

År -4: Riksdagsval.

År -4: Landstingsval.

År -4: Kommunfullmäktigeval.

STADGAR

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

År -3: Förbundsstämma fastställer
nomineringsregler med preciseringar.

År -3: Förbundsstämma fastställer normalnomineringsregler med
gemensamma preciseringar inom
förbundet.

År -2: Rekryteringskommittén infordrar före hösten kandidatförslag.

År -2: Krets-/föreningsårsmöte
fastställer nomineringsregler med
preciseringar och väljer rekryteringskommitté.

Kandidatutveckling påbörjas.

Rekryteringskommittén infordrar
före hösten kandidatförslag. Kandidatutveckling påbörjas.

År -1: Förbundsstämma har möjlighet att välja särskild nomineringskommitté om inte rekryteringskommitté fullgör dess uppgifter.

År -1: Förbundsstämma utser en
nomineringskommitté för hela
landstingsområdet, alternativt utser
förbundsstyrelsen landstingsvalkretsstyrelser (nomineringskommittéer).

År -1: Krets-/föreningsårsmöte har
möjlighet att välja särskild nomineringskommitté om inte rekryteringskommitté fullgör dess uppgifter.

Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 juni sitt rekryteringsarbete.

Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod.

Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod.

BILAGA: Nominerings- och rekryteringsregler
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År -3: Förbundsstämma fastställer
nomineringsregler med preciseringar och väljer rekryteringskommitté.
Rekryteringskommittén infordrar
senast under hösten kandidatförslag.
År -2: Kandidatutveckling och fortsatt rekrytering.

STADGAR

61

RIKSDAGSVAL

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

Partistämma fastställer normalregler för nästkommande mandatperiod.
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Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 november sitt rekryteringsarbete.

Rekryteringskommitté avrapporterar senast 1 november sitt rekryteringsarbete.

Förekommer provval genomförs det
senast i oktober.
Nomineringsstämma genomförs
senast i november.
År 0: Riksdagsval.

År 0: Förekommer provval genom-

År 0: Förekommer provval genom-

förs det senast 15 januari.

förs det senast 15 januari.

Nomineringsstämma genomförs
senast 15 mars.

Nomineringsstämma genomförs
senast 15 mars.

2. REKRYTERING
2.1 REKRYTERINGSKOMMITTÉ
Förbundsstämma tre år före allmänna val
utser eller uppdrar åt förbundsstyrelse att
utse rekryteringskommitté för riksdagsvalet.

Rekryteringskommitté för landstingsvalet
ska utses.
Förbundsstyrelsen är ansvarig att så sker.

Krets-/föreningsårsmöte två år före
allmänna val utser eller uppdrar åt krets-/
föreningsstyrelse att utse rekryteringskommitté för kommunfullmäktigevalen.

I rekryteringskommitté som omfattar hela
landstingsområdet ska samtliga landstingsvalkretsar vara representerade.
Rekryteringskommitté består av ledamöter från de i valkretsen ingående kommunerna. Varje kommun utser två ledamöter.
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Ledamöterna bör ej kandidera till kommande landstingsval.

Ledamöterna bör ej kandidera till kommande kommunfullmäktigeval.

Kommittén bör ha god personkännedom
samt ha kunskaper om vilka krav som
ställs på partiets företrädare.

Kommittén bör ha god personkännedom
samt ha kunskaper om vilka krav som
ställs på partiets företrädare.

Kommittén bör ha god personkännedom
samt ha kunskaper om vilka krav som
ställs på partiets företrädare.

Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant
i kommittén.

Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant i
kommittén/erna.

Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant
i kommittén.

Utses inte rekryteringskommitté svarar
styrelsen för dennas åligganden.

Utses inte rekryteringskommitté svarar
styrelsen för dennas åligganden.

BILAGA: Nominerings- och rekryteringsregler
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Ledamöterna bör ej kandidera till kommande riksdagsval.

2.2 REKRYTERINGSKOMMITTÉNS ÅLIGGANDEN
Rekryteringskommitté åligger;

Rekryteringskommitté åligger;

Rekryteringskommitté åligger;

att

bedriva ett aktivt internt och externt
rekryteringsarbete,

att

aktivt bedriva ett internt och externt
rekryteringsarbete,

att

aktivt bedriva ett internt och externt
rekryteringsarbete,

att

värdera och utvärdera nominerade
kandidater och att utvärdera nuvarande ledamöters insatser,

att

värdera och utvärdera nominerade
kandidater och att utvärdera nuvarande ledamöters insatser,

att

värdera och utvärdera nominerade
kandidater och att utvärdera nuvarande ledamöters insatser,

att

påbörja rekryteringsprocessen
snarast och senast hösten tre år
före riksdagsval,

att

påbörja rekryteringsprocessen
snarast och senast hösten två år
före landstings- och kommunfullmäktigeval,

att

påbörja rekryteringsprocessen
snarast och senast hösten två år
före landstings- och kommunfullmäktigeval,
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att

från samtliga parti- och ungdomsföreningar, Moderatkvinnornas
länsordförande och Muf:s distriktsorganisation infordra kandidatförslag till riksdagsvalet,

att

från samtliga parti-, kvinno- och
ungdomsföreningar inom kommunen infordra kandidatförslag till
landstings- och kommunfullmäktigevalen,

att

från samtliga parti-, kvinno- och
ungdomsföreningar inom kommunen infordra kandidatförslag till
landstings- och kommunfullmäktigevalen,

att

bereda övriga organ inom partiet
och nätverk möjlighet att inkomma
med kandidatförslag,

att

bereda övriga organ inom partiet
och nätverk möjlighet att inkomma
med kandidatförslag,

att

bereda övriga organ inom partiet
och nätverk möjlighet att inkomma
med kandidatförslag,

att

bereda enskilda medlemmar och
allmänheten möjlighet att inkomma
med kandidatförslag,

att

bereda enskilda medlemmar och
allmänheten möjlighet att inkomma
med kandidatförslag,

att

bereda enskilda medlemmar och
allmänheten möjlighet att inkomma
med kandidatförslag,

att

förteckna inkomna kandidatförslag,
kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera
förbundsstyrelsen och den lokala
partiorganisationen om vilka kandidatförslag som inkommit,

att

förteckna inkomna kandidatförslag,
kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera
krets-/föreningsstyrelsen om vilka
kandidatförslag som inkommit,

att

förteckna inkomna kandidatförslag,
kontrollera valbarhet och medlemskap samt för kännedom informera
krets-/föreningsstyrelsen om vilka
kandidatförslag som inkommit,

att

på eget initiativ lägga till kandidater,

att

på eget initiativ lägga till kandidater,

att

på eget initiativ lägga till kandidater,

att

skilja kandidat från kandidatur om
det framkommer uppgifter enligt
kandidatförsäkran som gör en
kandidat olämplig i förhållande
till uppgiften som företrädare för
partiet,

att

skilja kandidat från kandidatur om
det framkommer uppgifter enligt
kandidatförsäkran som gör en
kandidat olämplig i förhållande
till uppgiften som företrädare för
partiet,

att

skilja kandidat från kandidatur om
det framkommer uppgifter enligt
kandidatförsäkran som gör en
kandidat olämplig i förhållande
till uppgiften som företrädare för
partiet,
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aktivt följa riksdagsledamöternas
arbete och genomföra intervjuer
med dem löpande under mandatperioden samt på våren året före
val,

att

därutöver på eget initiativ intervjua
och samtala med kandidater,

att

på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater,

att

på eget initiativ intervjua och samtala med kandidater,

att

ansvara för att kandidater erbjuds
utbildning och information, uppmanas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning,

att

ansvara för att kandidater erbjuds
utbildning och information, uppmanas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning,

att

ansvara för att kandidater erbjuds
utbildning och information, uppmanas deltaga i konferenser, kampanjarbete och annan opinionsbildning,

att

avgöra om och vilken/a kandidater
som rekryteringskommittén vill föra
direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Antalet får vara upp
till 25 procent av antalet fasta riksdagsmandat i valkretsen avrundat
uppåt, dock högst tre kandidater,

att

avgöra om och vilken/a kandidater
som rekryteringskommittén vill föra
direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Detta antal ska vara
begränsat och preciseras i nomineringsreglerna,

att

avgöra om och vilken/a kandidater
som rekryteringskommittén vill föra
direkt till omröstning vid nomineringsstämma. Detta antal ska vara
begränsat och preciseras i nomineringsreglerna,

att

i förekommande fall överlämna allt
underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén.

att

i förekommande fall överlämna allt
underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén, respektive landstingsvalkretsstyrelsen.

att

i förekommande fall överlämna allt
underlag och rekryteringskommitténs slutsatser till nomineringskommittén i kretsen/föreningen.

att

avlämna rapport direkt till förbundsstämma/förbundsråd

att

avlämna rapport direkt till krets-/
föreningsårsmöte.

att

avlämna rapport direkt till krets-/
föreningsårsmöte.
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2.3 KANDIDATER
Kandidat ska vara medlem.

Kandidat ska vara medlem.

Kandidat ska vara medlem.

Kandidat som inte inlämnar fullständig
kandidatförsäkran får inte delta i provval
eller stå på valsedel.

Kandidat som inte inlämnar fullständig
kandidatförsäkran får inte delta i provval
eller stå på valsedel.

Kandidat som inte inlämnar fullständig
kandidatförsäkran får inte delta i provval
eller stå på valsedel.

Kandidat ska delta i utbildning och annan
kompetensutveckling och medverka i

Kandidat ska delta i utbildning och annan
kompetensutveckling och medverka i

Kandidat ska delta i utbildning och annan
kompetensutveckling och medverka i

kampanj- och opinionsbildningsarbete.

kampanj- och opinionsbildningsarbete.

kampanj- och opinionsbildningsarbete.

Kandidat ska på förfrågan av nomineringskommitté ta ställning till om man
avser att ta en riksdagsplats i besittning
om detta val så utfaller. Endast kandidater
som avser ta en riksdagsplats i besittning
deltar i det rådgivande provvalet och/eller
nomineringsstämma.

3. NOMINERINGSKOMMITTÉ
3.1 NOMINERINGSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING OCH VAL
Förbundsstämma ett år före allmänna
val kan utse eller uppdra åt förbundsstyrelse att utse nomineringskommitté för
riksdagsvalet.
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Förbundsstämma ett år före allmänna val
utser nomineringskommitté omfattande
hela landstingsområdet för landstingsvalet, alternativt, förbundsstyrelse ett år
före allmänna val utser landstingsvalkretsstyrelser.

Krets-/föreningsårsmöte ett år före allmänna val kan utse eller uppdra åt krets-/
föreningsstyrelse att utse nomineringskommitté för kommunfullmäktigevalet.
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Utses ej nomineringskommitté fullgör
rekryteringskommitté dennas uppgifter.
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Utses ej nomineringskommitté fullgör
rekryteringskommitté dennas uppgifter.
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Utses ej nomineringskommitté fullgör
rekryteringskommitté dennas uppgifter.

I nomineringskommitté omfattande hela
landstingsområdet ska samtliga landstingsvalkretsar vara representerade.
Landstingsvalkretsstyrelse består av
ledamöter från de i valkretsen ingående
kommunerna. Varje kommun utser tre
ledamöter varav den kommunala rekryteringskommitténs ordförande är självskriven ledamot.
Ledamöterna ska ej kandidera till kommande riksdagsval.

Ledamöterna bör ej kandidera till kommande landstingsval samt bör vara folkbokförd i det landsting/den valkrets för
vilken nomineringskommittén/ landstingsvalkretsstyrelsen ansvarar.

Ledamöterna bör ej kandidera till kommande kommunfullmäktigeval samt bör
vara folkbokförd i den kommun för vilken
kommittén ansvarar.

Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant
i kommittén.

Moderata Ungdomsförbundet samt
Moderatkvinnorna utser var sin representant i nomineringskommitté respektive
landstingsvalkretsstyrelserna.

Moderata Ungdomsförbundet samt Moderatkvinnorna utser var sin representant
i kommittén.
Har varken rekryteringskommitté eller
nomineringskommitté utsetts svarar styrelsen för dessas åligganden.
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3.2 NOMINERINGSKOMMITTÉNS ÅLIGGANDEN
Nomineringskommitténs åligganden följer
av hur den fortsatta nomineringsprocessen genomförs. Dessa åligganden bör,
beroende på vilka alternativ som väljs,
regleras under denna punkt vid fastställande av nomineringsreglerna.

Nomineringskommitténs åligganden följer
av hur den fortsatta nomineringsprocessen genomförs. Dessa åligganden bör,
beroende på vilka alternativ som väljs,
regleras under denna punkt vid fastställande av nomineringsreglerna.

Nomineringskommitténs åligganden följer
av hur den fortsatta nomineringsprocessen genomförs. Dessa åligganden bör,
beroende på vilka alternativ som väljs,
regleras under denna punkt vid fastställande av nomineringsreglerna.

Nomineringskommittén kan även fullgöra
delar av eller hela rekryteringskommitténs
uppgifter.

Nomineringskommittén kan även fullgöra
delar av eller hela rekryteringskommitténs
uppgifter.

Nomineringskommittén kan även fullgöra
delar av eller hela rekryteringskommitténs
uppgifter.

4. PROVVAL(OM BESLUT ATT GENOMFÖRA PROVVAL FATTATS)
4.1 TIDER
Rådgivande provval till riksdagen genomförs bland medlemmar och i förekommande fall bland allmänheten och ska
vara avslutat senast under oktober månad
året före ordinarie riksdagsval.
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Rådgivande provval till landstinget
genomförs bland medlemmar och i förekommande fall bland allmänheten och ska
vara avslutat senast 15 januari valår.

Rådgivande provval till kommunfullmäktige genomförs bland medlemmar och i
förekommande fall bland allmänheten och
ska vara avslutat senast 15 januari valår.
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Före provvalets utsändande upprättas
röstlängd upptagande medlemmar som
erlagt fastställd medlemsavgift för året
närmast före provval eller ny medlem som
senast två veckor före provvalet inleds
erlagt medlemsavgift och i samband
därmed införts i medlemsregistret, samt
är folkbokförd i den riksdagsvalkrets valet
gäller. Endast i röstlängden upptagen
medlem har rätt att delta i provvalet bland
medlemmarna.

Före provvalets utsändande upprättas
röstlängd upptagande medlemmar som
erlagt fastställd medlemsavgift för året
närmast före provval eller ny medlem som
senast två veckor före provvalet inleds
erlagt medlemsavgift och i samband
därmed införts i medlemsregistret, samt
är folkbokförd i det landsting eller den
landstingsvalkrets valet gäller. Endast i
röstlängden upptagen medlem har rätt att
delta i provvalet bland medlemmarna.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
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4.2 RÖSTLÄNGD
Före provvalets utsändande upprättas
röstlängd upptagande medlemmar som
erlagt fastställd medlemsavgift för året
närmast före provval eller ny medlem som
senast två veckor före provvalet inleds
erlagt medlemsavgift och i samband
därmed införts i medlemsregistret, samt
är folkbokförd i den kommun eller den
kommunvalkrets valet gäller. Endast i
röstlängden upptagen medlem har rätt att
delta i provvalet bland medlemmarna.

4.3 UTSÄNDANDE
4.3.1 MEDLEMMARNAS PROVVAL
Till samtliga medlemmar, inklusive medlemmar i Moderatkvinnorna och Moderata

Till samtliga medlemmar, inklusive medlemmar i Moderatkvinnorna och Moderata

Till samtliga medlemmar, inklusive medlemmar i Moderatkvinnorna och Moderata

Ungdomsförbundet, utsändes provvalsförsändelse innehållande provvalsinstruktion, kandidatförteckning, valsedel,
innerkuvert och svarsytterkuvert.

Ungdomsförbundet, utsändes provvalsförsändelse innehållande provvalsinstruktion, kandidatförteckning, valsedel,
innerkuvert och svarsytterkuvert.

Ungdomsförbundet, utsändes provvalsförsändelse innehållande provvalsinstruktion, kandidatförteckning, valsedel,
innerkuvert och svarsytterkuvert.
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4.3.2 ALLMÄNHETENS MEDVERKAN
Allmänheten kan ges möjlighet att medverka i nomineringsprocessen.

Allmänheten kan ges möjlighet att medverka i nomineringsprocessen.

Allmänheten kan ges möjlighet att medverka i nomineringsprocessen.

Formerna för detta fastställs av nomineringskommittén i samråd med förbundsstyrelsen.

Formerna för detta fastställs av nomineringskommittén/landstingsvalkretsstyrelsen i samråd med förbundsstyrelsen.

Formerna för detta fastställs av nomineringskommittén i samråd med krets-/
föreningsstyrelsen.

4.4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER OM PROVVALETS GENOMFÖRANDE
Provvalet genomförs på så sätt att de
röstberättigade på valsedeln markerar
med x framför den/de kandidater de vill
ska representera dem.

Provvalet genomförs på så sätt att de
röstberättigade på valsedeln markerar
med x framför den/de kandidater de vill
ska representera dem.

Provvalet genomförs på så sätt att de
röstberättigade på valsedeln markerar
med x framför den/de kandidater de vill
ska representera dem.
Alternativt kan framför allt i mindre kommuner provvalet genomförs på så sätt att
de röstberättigade rangordnar kandidaterna och de därefter ges poäng beroende
på placering.

Närmare instruktioner om provvalets genomförande återfinns i rekommenderade
instruktioner för genomförande av provval
och stämmor.
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Närmare instruktioner om provvalets genomförande återfinns i rekommenderade
instruktioner för genomförande av provval
och stämmor.

Närmare instruktioner om provvalets genomförande återfinns i rekommenderade
instruktioner för genomförande av provval
och stämmor.
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5. NOMINERINGSSTÄMMA
5.1 TIDER
Nomineringsstämma är förbundets
(riksdagsvalkretsens) högsta beslutande
organ för fastställande av riksdagsvalsedlar och består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ombud från partiföreningarna.
Nomineringsstämma genomförs senast
under november månad året före valår.

Nomineringsstämma är landstingsområdets/landstingsvalkretsens högsta beslutande organ för fastställande av landstingsvalsedlar och består av ombud från
partiföreningarna eller alla medlemmar i
en landstingsvalkrets. Nomineringsstämma genomförs senast 15 mars valåret.

Nomineringsstämma (årsmöte/extra
årsmöte) är kretsens/föreningens högsta
beslutande organ för fastställande av
kommunfullmäktigevalsedlar och består
av ombud från partiföreningarna eller alla
medlemmar. Nomineringsstämma genomförs senast 15 mars valåret.

5.2 OMBUDS/RÖSTBERÄTTIGADE
5.2.1 Nomineringsstämma består
av x ombud från partiföreningarna inklusive förbundsstyrelsen,
normalt cirka sex till tio procent
av medlemsantalet. Ombudsplatserna, exklusive förbundsstyrelsen,
fördelas proportionellt i förhållande
till respektive partiförenings medlemsantal, varvid varje förening ska
erhålla minst en ombudsplats.

STADGAR

5.2.1 Nomineringsstämma består antingen av partiföreningarnas ombud till
förbundsstämma eller av x ombud
från partiföreningarna. Ombudsplatserna fördelas i så fall proportionellt i förhållande till respektive
partiförenings medlemsantal, varvid
varje förening ska erhålla minst en
ombudsplats.

Normalstadgarna föreskriver vad som gäller för ombud/röstberättigade vid krets-/
föreningsårsmöte tillika nomineringsstämma.
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Antalet ombud som respektive
partiförening har att utse grundar
sig på antalet betalande medlemmar i partiföreningen. Den 31
december året före nomineringsstämmor 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 eller sökt och erhållit medlemskap i partiföreningen.

Antalet ombud som respektive
partiförening har att utse grundar
sig på antalet betalande medlemmar i partiföreningen. Den 31
december året före nomineringsstämmor 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 eller sökt och erhållit medlemskap i partiföreningen.

Vid val av ombud bör partiföreningarna tillse att ombudsdelegationerna så långt möjligt ges en allsidig
sammansättning.

Vid val av ombud andra än förbundsstämmoombud bör partiföreningarna tillse att ombudsdelegationerna så långt möjligt ges en
allsidig sammansättning.

Varje ombud har en röst. Ledamot
av nomineringskommitté vilken ej
är ombud har yttranderätt. Enskild
medlem har närvarorätt och yttranderätt.

Varje ombud har en röst. Ledamot av landstingsvalkretsstyrelse
vilken ej är ombud har yttranderätt.
Enskild medlem har närvarorätt och
yttranderätt.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
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5.2.2 Protokollsutdrag, som visar vilka
som utsetts till ombud, ska vara
förbundsstyrelsen/landstingsvalkretsstyrelsen tillhanda senast tre
veckor före stämman.

BILAGA: Nominerings- och rekryteringsregler

RIKSDAGSVAL
5.2.2 Protokollsutdrag, som visar vilka
som utsetts till ombud, ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast
tre veckor före stämman.

5.3 KALLELSE
Nomineringsstämma sammanträder på
kallelse av förbundsstyrelse. Kallelse till
nomineringsstämma utsänds till partiföreningarna senast fyra månader före
stämman.

Nomineringsstämma sammanträder på
kallelse av förbundsstyrelse/landstingsvalkretsstyrelse. Kallelse till nomineringsstämma utsänds till partiföreningarna
senast tre veckor före stämman.

Nomineringsstämma sammanträder
på kallelse av krets-/föreningsstyrelse.
Kallelse till nomineringsstämma utsänds
till ombuden/medlemmarna senast tre
veckor före stämman.
I kallelse ska framgå att valsedel ska
fastställas samt för vilka val.

5.4 STÄMMOHANDLINGAR
Följande underlag utsänds till ombuden
senast tio dagar före stämman:

Minst följande underlag utsänds till ombuden senast en vecka före stämman:

Minst följande underlag utsänds till ombuden/medlemmarna senast en vecka före
stämman:

- Röstlängd

- Föredragningslista

- Föredragningslista

- Föredragningslista

- Procedurregler

- Procedurregler

- Procedurregler

- Provvalsresultatet från medlemmarna
om provval genomförts.

- Provvalsresultatet från medlemmarna
om provval genomförts.

- Kandidaternas meritförteckningar

- (Resultatet av allmänhetens medverkan)

- (Resultatet av allmänhetens medverkan)
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Provvalsresultatet från medlemmarna om
provval genomförts.

- Nomineringskommitténs/ landstingsvalkretsstyrelsens förslag till valsedel

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
- Nomineringskommitténs förslag till
valsedel

- (Resultatet av allmänhetens medverkan)
- Nomineringskommitténs rangordning av
övriga kandidater, (genomförandealternativ A), alternativt
- Nomineringskommitténs förslag till valsedel (genomförandealternativ B)

5.5 FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid nomineringsstämma ska minst förekomma:

Vid nomineringsstämma ska minst förekomma:

Vid nomineringsstämma ska minst förekomma:

a.

Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna.

a.

Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna.

a.

Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna.

b.

Val av sekreterare.

b.

Val av sekreterare.

b.

Val av sekreterare.

c.

Val av två justerare samt erforderligt
antal röstsammanräknare.

c.

Val av två justerare samt i förekommande fall erforderligt antal
röstsammanräknare.

c.

Val av två justerare samt i förekommande fall erforderligt antal
röstsammanräknare.

d.

Fastställande av röstlängd.

d.

Fastställande av röstlängd.

d.

Fastställande av röstlängd.

e.

Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning.

e.

Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning.

e.

Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning.

f.

Genomgång och fastställande av
procedurregler.

f.

Genomgång och fastställande av
procedurregler.

f.

Genomgång och fastställande av
procedurregler.
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Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln.

g.

Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln.

g.

Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln.

h.

Kandidaternas presentation och
utfrågning. (Alternativ A och B)

h.

(Kandidaternas presentation och
utfrågning.)

h.

(Kandidaternas presentation och
utfrågning.)

i.

Sluten omröstning. (Alternativ A)

i.

(Sluten omröstning.)

i.

(Sluten omröstning.)

j.

Redovisning av omröstningsresultat. (Alternativ A)

j.

(Redovisning av omröstningsresultat.)

j.

(Redovisning av omröstningsresultat.)

k.

Fastställande av valsedel. (Alternativ B)

k.

Fastställande av valsedel.

k.

Fastställande av valsedel.

l.

Kandidaternas besked om deras
placering på valsedeln accepteras.
(Alternativ A)

m.

Beslut om rangordning av övriga
kandidater. (Alternativ A)

l.

Ställningstagande till eventuellt
ytterligare valsedlar (minoritetsskydd).

l.

Ställningstagande till eventuellt
ytterligare valsedlar (minoritetsskydd).

n.

Sammanställning av den fullständiga slutliga valsedelns rangordning.

m.

Övriga ärenden.

m.

Övriga ärenden.

o.

Ställningstagande till eventuellytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
(Alternativ B).

p.

Övriga ärenden.

STADGAR

(Endast förekommande punkter om genomförandealternativ A från riksdagsvalet

(Endast förekommande punkter om genomförandealternativ A från riksdagsvalet

används.)

används.)
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5.6 RÖSTNING
Omröstning sker öppet utom i personval
då den ska vara sluten. Ombud ska personligen utöva sin rösträtt vid stämman.

Omröstning sker öppet utom i personval
då den ska vara sluten. Ombud ska personligen utöva sin rösträtt vid stämman.

Omröstning sker öppet utom i personval
då den ska vara sluten. Ombud ska personligen utöva sin rösträtt vid stämman.

Voteringsanläggning kan användas och
röstningsprotokoll registreras ej.

Voteringsanläggning kan användas och
röstningsprotokoll registreras ej.

Voteringsanläggning kan användas och
röstningsprotokoll registreras ej.

Öppen omröstning sker genom uppvisan-

Öppen omröstning sker genom uppvi-

Öppen omröstning sker genom uppvi-

de av röstkort eller med voteringsanläggning. Vid lika röstetal avgörs utgången i
enlighet med den mening ordföranden
biträder.

sande av röstkort, handuppräckning eller
med voteringsanläggning. Vid lika röstetal
avgörs utgången i enlighet med den mening ordföranden biträder.

sande av röstkort, handuppräckning eller
med voteringsanläggning. Vid lika röstetal
avgörs utgången i enlighet med den mening ordföranden biträder.

Vid sluten omröstning med valsedel ska
den för att vara giltig, uppta så många
namn som valet avser. Vid lika röstetal
avgörs utgången genom lottning.

Vid sluten omröstning ska valsedel för att
vara giltig, uppta så många namn som valet avser. Vid lika röstetal avgörs utgången
genom lottning.

Vid sluten omröstning ska valsedel för att
vara giltig, uppta så många namn som valet avser. Vid lika röstetal avgörs utgången
genom lottning.

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

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

Vid personval som avser en plats ska
den som blir vald erhålla minst hälften
av antalet avgivna giltiga röster. I annat
fall genomförs ytterligare en omröstning
mellan de två kandidater som erhållit de
högsta röstetalen.
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Om nomineringsstämma genomförs med
valsedelsförslag från nomineringskommitté/landstingsvalkretsstyrelse gäller
följande:

Om nomineringsstämma genomförs med
valsedelsförslag från nomineringskommitté gäller följande:

Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av ändringsförslag.

Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av ändringsförslag.

Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av ändringsförslag.

Framställs inget ändringsförslag fastställs
övriga kandidaters rangordning med ett
enkelt klubbslag.

Framställs inget ändringsförslag fastställs
övriga kandidaters rangordning med ett
enkelt klubbslag.

Framställs inget ändringsförslag fastställs
övriga kandidaters rangordning med ett
enkelt klubbslag.

Förekommer ändringsförslag gäller
följande:

Förekommer ändringsförslag gäller
följande:

Förekommer ändringsförslag gäller
följande:

Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering

Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering

Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering

Vid omröstning är nomineringskommitténs förslag alltid huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommitté
föreslagit blivit vald ska den kandidat som
fått avstå föreslagen plats automatiskt
prövas på nästkommande plats.

Vid omröstning är nominerings-kommitténs/landstingsvalkretsstyrelsens förslag
alltid huvudförslag. Har någon annan än
den nominerings-kommittén/landstingsvalkretsstyrelsen föreslagit blivit vald ska
den kandidat som fått avstå föreslagen
plats automatiskt prövas på nästkommande plats.

Vid omröstning är nomineringskommitténs förslag alltid huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommitté
föreslagit blivit vald ska den kandidat som
fått avstå föreslagen plats automatiskt
prövas på nästkommande plats.
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Om nomineringsstämma genomförs med
valsedelsförslag från nomineringskommitté gäller följande:
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5.7 YTTERLIGARE VALSEDLAR
Nomineringsstämma kan besluta att ytterligare valsedel/lar ska sanktioneras. Till
exempel kan det gälla ungdomslista

Nomineringsstämma kan besluta att ytter
ligare valsedel/lar ska sanktioneras. Till
exempel kan det gälla ungdomslista.

Nomineringsstämma kan beslutaatt ytter
ligare valsedel/lar ska sanktioneras. Till
exempel kan det gälla ungdomslista.

Föreligger sådant förslag ska stämman
besluta att anta valsedeln i sin helhet eller
förkasta den.

Föreligger sådant förslag ska stämman
besluta att anta valsedeln i sin helhet eller
förkasta den.

Föreligger sådant förslag ska stämman
besluta att anta valsedeln i sin helhet eller
förkasta den.

Sedan på angivet sätt en eller flera huvud
valsedel/lar (förutom sanktionerad valsedel) antagits av nomineringsstämma, ska
ytterligare en valsedel kunna upprättas
om minst en tredjedel av antalet röstande
vid mötet förenar sig därom.

Sedan på angivet sätt en eller flera huvud
valsedel/lar (förutom sanktionerad valsedel) antagits av nomineringsstämma, ska
ytterligare en valsedel kunna upprättas
om minst en tredjedel av antalet röstande
vid mötet förenar sig därom.

Sedan på angivet sätt en eller flera huvud
valsedel/lar (förutom sanktionerad valsedel) antagits av nomineringsstämma, ska
ytterligare en valsedel kunna upprättas
om minst en tredjedel av antalet röstande
vid mötet förenar sig därom.

I så fall ajourneras mötet till senare
tidpunkt på dagen för att bereda förslagsställarna möjlighet att utarbeta ett
fullständigt förslag till rangordning och
geografiskt område. Detta förslag föreläggs mötet och avgörs genom ett enda
beslut. Sker omröstning och vinner därvid
förslaget anslutning från minst en tredjedel av de i omröstningen deltagande, är
det antaget.

I så fall ajourneras mötet till senare
tidpunkt på dagen för att bereda förslagsställarna möjlighet att utarbeta ett
fullständigt förslag till rangordning och
geografiskt område. Detta förslag föreläggs mötet och avgörs genom ett enda
beslut. Sker omröstning och vinner därvid
förslaget anslutning från minst en tredjedel av de i omröstningen deltagande, är
det antaget.

I så fall ajourneras mötet till senare
tidpunkt på dagen för att bereda förslagsställarna möjlighet att utarbeta ett
fullständigt förslag till rangordning och
geografiskt område. Detta förslag föreläggs mötet och avgörs genom ett enda
beslut. Sker omröstning och vinner därvid
förslaget anslutning från minst en tredjedel av de i omröstningen deltagande, är
det antaget.
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Närmare rekommendationer i övrigt om
genomförandet av nomineringsstämma
återfinns i rekommenderade instruktioner.

Närmare rekommendationer i övrigt om
genomförandet av nomineringsstämma
återfinns i rekommenderade instruktioner.

BILAGA: Nominerings- och rekryteringsregler

5.8 GENOMFÖRANDEALTERNATIV SAMT PROCEDURREGLER VID
NOMINERNGSSTÄMMA
Närmare rekommendationer i övrigt om
genomförandet av nomineringsstämma
återfinns i rekommenderade instruktioner.

Vid fastställande av nomineringsregler ska
fastställas vilket genomförandealternativ
som skall gälla vid nomineringsstämma,
A eller B.
Fastställs inte detta gäller genomförandealternativ A.
Procedurregler som bland annat är
beroende av att antalet kandidater är känt
fastställs vid nomineringsstämman.
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Närmare instruktioner om stämmans genomförande återfinns i rekommenderade
instruktioner för genomförande av provval
och stämmor.

Närmare instruktioner om stämmans genomförande återfinns i rekommenderade
instruktioner för genomförande av provval
och stämmor.

Närmare instruktioner om stämmans genomförande återfinns i rekommenderade
instruktioner för genomförande av provval
och stämmor.

6. EXTRA NOMINERINGSSTÄMMA
Förbundsstyrelse eller minst en tredjedel
av partiföreningarna inom riksdagsvalkretsen kan inom tre veckor från nomineringsstämmas avslutande hemställa hos partistyrelsen att en extra nomineringsstämma
inkallas om synnerliga skäl härför finnes.

80

Förbundsstyrelse eller minst en tredjedel
av partiföreningarna inom landstingsområdet kan inom tre veckor från nomineringsstämmas avslutande hemställa hos
partistyrelsen att en extra nomineringsstämma inkallas om synnerliga skäl härför
finnes, om stämman behandlat nominering för hela landstingsområdet.

Kretsstyrelse eller minst en tredjedel av
ledamöterna i kretsstyrelsen kan inom tre
veckor från nomineringsstämmas avslutande hemställa hos förbundsstyrelsen att
en extra nomineringsstämma inkallas om
synnerliga skäl härför finnes.

Landstingsvalkretsstyrelse eller minst
en tredjedel av partiföreningarna inom
landstingsvalkretsen kan inom tre veckor
från nomineringsstämmas avslutande
hemställa hos förbundsstyrelsen om att
en extra nomineringsstämma inkallas om
synnerliga skäl härför finnes.

Föreningsstyrelse eller minst en tredjedel
av medlemmarna kan inom tre veckor
från nomineringsstämmas avslutande
hemställa hos förbundsstyrelsen om att
en extra nomineringsstämma inkallas om
synnerliga skäl härför finnes.
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Kallelse till extra nomineringsstämma
utsändes av förbundsstyrelsen till partiföreningarna så snart beslut fattats om extra
nomineringsstämma.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
Kallelse till extra nomineringsstämma
utsändes av kretsstyrelsen till partiföreningarna så snart beslut fattats om extra
nomineringsstämma, dock minst två
veckor innan.
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Kallelse till extra nomineringsstämma
utsändes av förbundsstyrelsen till partiföreningarna så snart beslut fattats om extra
nomineringsstämma.

Kallelse till extra nomineringsstämma
utsändes av föreningsstyrelsen till medlemmarna så snart beslut fattats om extra
nomineringsstämma.
Extra nomineringsstämma får endast
behandla de frågor den inkallats för.

Extra nomineringsstämma får endast
behandla de frågor den inkallats för.

Extra nomineringsstämma får endast
behandla de frågor den inkallats för.

Ytterligare extra nomineringsstämma kan
icke inkallas.

Ytterligare extra nomineringsstämma kan
icke inkallas.

Ytterligare extra nomineringsstämma kan
icke inkallas.

Beroende på orsaken till att extra nomineringsstämma inkallas fastställer förbundsstyrelsen de närmare formerna för denna
varvid ovanstående nomineringsregler i
tillämpliga delar ska följas.

Beroende på orsaken till att extra nomineringsstämma inkallas fastställer förbundsstyrelse/landstingsvalkretsstyrelse de
närmare formerna för denna varvid ovanstående nomineringsregler i tillämpliga
delar ska följas.

Beroende på orsaken till att extra nomineringsstämma inkallas fastställer krets/
föreningsstyrelse de närmare formerna för
denna varvid ovanstående nomineringsregler i tillämpliga delar ska följas.
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7. FÖRÄNDRINGAR MELLAN NOMINERINGSSTÄMMA OCH
VALSEDELSTRYCKNING
Om kandidat avsäger sig kandidatur eller
valbarheten upphör mellan nomineringsstämmas beslut och sista möjliga tidpunkt
för valsedelstryckning ansvarar förbundsstyrelse för att kandidat tas bort från
valsedel och följande kandidater flyttas
upp ett steg. Sådant beslut kan av förbundsstyrelse delegeras till en grupp av
förtroendevalda eller enskild tjänsteman
inom partiet. Endast skriftliga avsägelser
accepteras som underlag för beslut.
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Om kandidat avsäger sig kandidatur eller
valbarheten upphör mellan nomineringsstämmas beslut och sista möjliga tidpunkt
för valsedelstryckning ansvarar förbundsstyrelse/landstingsvalkretsstyrelse för
att kandidat tas bort från valsedel och
följande kandidater flyttas upp ett steg.
Sådant beslut kan av förbundsstyrelse/
landstingsvalkretsstyrelse delegeras till
en grupp av förtroendevalda eller enskild
tjänsteman inom partiet. Endast skriftliga
avsägelser accepteras som underlag för
beslut.

Om kandidat avsäger sig kandidatur eller
valbarheten upphör mellan nomineringsstämmas beslut och sista möjliga tidpunkt
för valsedelstryckning ansvarar krets/
föreningsstyrelse för att kandidat tas bort
från valsedel och följande kandidater
flyttas upp ett steg. Sådant beslut kan
av krets/föreningsstyrelse delegeras till
en grupp av förtroendevalda eller enskild
tjänsteman inom partiet. Endast skriftliga
avsägelser accepteras som underlag för
beslut.
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Förbundsstyrelsen kan efter begäran av
partiföreningens styrelse eller på eget
initiativ pröva nomineringsförfarandet i
kommunen eller landstingsvalkretsen.
Förbundsstyrelsen kan med två tredjedels
majoritet fastställa en ny valsedel samt
återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda
kandidater. Förbundsstyrelsens beslut ska
senast ha ägt rum fyra veckor efter det att
nomineringsstämma ägt rum.

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

Eventuellt överprövningsbeslut ska meddelas partistyrelsen för kännedom.

Eventuellt överprövningsbeslut ska meddelas partistyrelsen för kännedom.
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8. EXTRAVAL
I händelse av omval eller extraval ska
samma valsedel/lar som vid senaste
ordinarie val med nödvändiga justeringar

I händelse av omval eller extraval ska
samma valsedel/lar som vid senaste
ordinarie val med nödvändiga justeringar

I händelse av omval eller extraval ska
samma valsedel/lar som vid senaste
ordinarie val med nödvändiga justeringar

användas. Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid förfall för kandidat tillämpas successionsordning. Skulle antalet
kandidater bli för litet hämtas ytterligare
kandidater från föregående nominering.

användas. Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid förfall för kandidat tillämpas successionsordning. Skulle antalet
kandidater bli för litet hämtas ytterligare
kandidater från föregående nominering.

användas. Kandidaternas valbarhet kontrolleras och vid förfall för kandidat tillämpas successionsordning. Skulle antalet
kandidater bli för litet hämtas ytterligare
kandidater från föregående nominering.
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Om behov föreligger att ta fram en ny
valsedel/lar ska förbundsstyrelsen fatta
beslut om detta och då gäller att nomineringsstämma ska hållas och i övrigt
ska i möjligaste mån nomineringsreglerna
tillämpas.

Om behov föreligger att ta fram en ny
valsedel/lar ska förbundsstyrelsen fatta
beslut om detta och då gäller att nomineringsstämma ska hållas och i övrigt
ska i möjligaste mån nomineringsreglerna
tillämpas.

Om behov föreligger att ta fram en ny
valsedel/lar ska krets-/föreningsstyrelsen
fatta beslut om detta och då gäller att nomineringsstämma ska hållas och i övrigt
ska i möjligaste mån nomineringsreglerna
tillämpas.
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Jag som kandiderar/har förtroendeuppdrag för Moderata Samlingspartiet/Moderaterna, har som mål att vinna förtroende och maximalt inflytande för partiet. Politiska uppdrag erhålls genom medlemmarnas och väljarnas förtroende samt
partiets styrka och storlek. Det gemensamma målet för vårt politiska arbete är att få genomslag för moderata värderingar och moderat politik i samhället.
Att inneha förtroendeuppdrag för Moderaterna innebär främst att varje dag förvalta väljarnas förtroende på bästa sätt.
Det ska vara både roligt och utvecklande att vara förtroendevald. Uppdraget innebär också:
att i det politiska arbetet verka för grundläggande moderata värderingar, till exempel att alla människor
har lika värde

att vara ett föredöme och iaktta god moral, till exempel iaktta försiktighet vid ekonomiska transaktioner,
särskilt med andras pengar
att delta aktivt i den moderata gruppens arbete och utveckling, följa gruppens arbetsordning och ha
hög närvaro i förtroendeuppdrag jag väljs till
att delta aktivt i den lokala verksamheten, i val- och kampanjarbete, väljarkontakter, partiets utbildning
och annan kompetensutveckling – även mellan valen
att i kampanjer, även personkampanjer, och som förtroendevald, iaktta de regler och överenskommelser
som finns inom Moderaterna, mellan partier och i lag eller författning
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Försäkran för kandidat och förtroendevald

att jag är en offentlig person och därmed representant för Moderaterna i alla sammanhang, i såväl ord
som handling, även om jag är personvald
att vara tillgänglig och öppen för synpunkter och förslag från medlemmar och allmänhet, att föra information vidare men också ha en skyldighet att hålla mig informerad om partiets politik
att inte söka information eller material från andra partier som de själva inte valt att offentliggöra, utan
enbart använda öppna källor för informationsinhämtning
att jag är skyldig att informera partiet (förbundsledning/partiledning) om jag befarar att mitt förtroende
kan ifrågasättas
att jag bör ta ”time out” om jag befinner mig i en rättsprocess som riskerar att störas, eller om den
riskerar att undergräva mina möjligheter att behålla mitt förtroende
att jag avsäger mig mina uppdrag om jag förbrukat mitt förtroende:
genom att utnyttja förtroendemannarollen för att tillskansa mig privata förmåner
genom att i lagakraftvunnen dom ha fällts för brott där det finns enskilda brottsoffer och/eller annan
brottslighet som inte är ringa
genom att i lagakraftvunnen dom ha fällts för brott som riskerat att orsaka allvarlig skada/risk för annan,
exempelvis rattfylleri
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Ett sådant beslut skall föregås av att undertecknad och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig.
Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran:
Jag åtar mig uppdrag och försäkrar samtidigt på heder och samvete att jag, i enlighet med samtliga punkter ovan,
på bästa sätt ska arbeta för Moderaterna under hela mandatperioden ____-____. Om jag inte undertecknat försäkran
utgiven av annan delorganisation i partiet gäller ovanstående försäkran även för samtliga andra uppdrag jag fullgör
på partiets uppdrag. Försäkran upprättas i två likalydande exemplar varvid partiet och undertecknaren tagit var sitt
exemplar.
Genom underskrift av denna försäkran ger jag dessutom mitt samtycke till att Moderata Samlingspartiet behandlar all
information om mig, som har samband med, eller är av relevans för min kandidatur/förtroendeuppdrag och att Moderata Samlingspartiet får behålla uppgift om att jag kandiderar/haft förtroendeuppdrag samt även, om mitt medlemskap
upphört, att jag varit medlem. Behandlingen sker i syfte att Moderata Samlingspartiet vid var tid ska ha information om
förtroendevalda och tidigare förtroendevalda. Jag har förstått och tagit del av den information rörande behandling av
personuppgifter som Moderaterna publicerar. Jag ger samtidigt mitt samtycke till att Moderaterna publicerar uppgifter
om mig som kandidat/förtroendevald, exempelvis på moderata hemsidor/bloggar och andra sociala eller nya medier.
_______________ den_______________________

Kommun/förening_____________________________

_________________________________________

_____________________________________________

Namnunderskrift

Personnummer

_________________________________________

_____________________________________________

Namnförtydligande

Mottagit av Moderaterna (namn):

STADGAR
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att jag omedelbart ska avsäga mig mina uppdrag om jag lämnar partiet, om jag bryter mot ovanstående
regler eller om gruppen, normalt fullmäktigegruppen (eller motsvarande), beslutar att den inte längre har
förtroende för mig som representant.

Bilaga till övergripande regler:
Rekommenderade tillämpningsregler för genomförande av nominering till riksdag, landsting och kommun.
RIKSDAGSVAL

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

3. NOMINERINGSKOMMITTÉS ÅLIGGANDEN
Nomineringskommitté åligger;

Nomineringskommitté/landstingsvalkretsstyrelse åligger;

Nomineringskommitté åligger;

att i förekommande fall från rekryteringskommittén ta emot allt underlag och dess
slutsatser,

att i förekommande fall från rekryteringskommittéerna ta emot allt underlag och
dessas slutsatser,

att i förekommande fall från rekryteringskommittén ta emot allt underlag och dess
slutsatser,

att tillfråga kandidaterna om de avser att
ta en riksdagsplats i besittning om riksdagsvalet så utfaller, enligt punkt 2.3,

att senast på hösten året före valår infordra kandidatförsäkran,

att senast på hösten året före valår infordra kandidatförsäkran,

att skilja kandidat från kandidatur om det
framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i
förhållande till uppgiften som företrädare
för partiet,

att skilja kandidat från kandidatur om det
framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i
förhållande till uppgiften som företrädare
för partiet,

att senast på sommaren året före valår
infordra kandidatförsäkran,
att skilja kandidat från kandidatur om det
framkommer uppgifter enligt kandidatförsäkran som gör en kandidat olämplig i
förhållande till uppgiften som företrädare
för partiet,
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att förbereda provval genom att upprätta
kandidatförteckning med kandidatpresentationer i enlighet med fastställda regler,
fastställa tid för, övervaka och leda sammanräkningen, omgående efter sammanräkning offentliggöra provvalsresultaten
(rangordningen) enligt punkterna 4 och 5,
samt insända resultatet till riksorganisationen,

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL
att i det fall provval ej genomförs kommunvis förbereda provvalet genom
att upprätta kandidatförteckning med
kandidatpresentationer i enlighet med
fastställda regler, fastställa minsta antal
kandidater som måste markeras, fastställa
tid för, övervaka och leda sammanräkningen, omgående efter sammanräkning
offentliggöra provvalsresultatet (rangordningen) enligt punkterna 4 och 5, samt
insända resultatet till förbundet,

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
att förbereda provval genom att upprätta
kandidatförteckning med kandidatpresentationer i enlighet med fastställda regler,
fastställa minsta antal kandidater som
måste markeras, alternativt fastställa hur
många kandidater som får rangordnas,
fastställa tid för, övervaka och leda sammanräkningen omgående efter sammanräkning offentliggöra provvalsresultatet
(rangordningen) enligt punkterna 4 och 5,
samt insända resultatet till förbundet,
att i det fall landstingsprovval genomförs
kommunvis redovisa provvalsresultatet
till landstingsvalets nomineringskommitté
eller landstingsvalkretsstyrelsen.

att kalla till nomineringsstämma inom
landstingsvalkrets,
att med ledning av rekryteringskommitténs
förberedelser, provvalsresultaten och övrig
kännedom om kandidaterna fastställa
antal och vilka kandidater som skall delta i
presentationer och den bland dessa rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma, enligt punkt 5.6.4 (Alternativ A),
STADGAR
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RIKSDAGSVAL

RIKSDAGSVAL

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

att tillfråga övriga kandidater om de står till
förfogande för placering på valsedeln efter
dem som rangordnas av nomineringsstämma, samt besluta om ordningsföljd
mellan dessa, att föreläggas nomineringsstämma enligt punkt 5.6.4 (Alternativ A),
att i övrigt förbereda nomineringsstämma
genom att upprätta underlag med provvalsresultat, statistik och meritförteckningar i enlighet med fastställda regler enligt
punkt 5.4,

att förbereda nomineringsstämma genom
att upprätta underlag med provvalsresultat, statistik, förslag till valsedel och ev.
kandidatpresentationer i enlighet med
fastställda regler enligt punkt 5.4,

att förbereda nomineringsstämma genom
att upprätta underlag med provvalsresultat, förslag till valsedel och ev. kandidatpresentationer i enlighet med fastställda
regler enligt punkt 5.4,

att föreslå det antal namn valsedeln slutligen skall uppta, att föreläggas nomineringsstämma enligt punkt 5.6.9,

att föreslå det antal namn valsedeln slutligen skall uppta, att föreläggas nomineringsstämma,

att föreslå det antal namn valsedeln slutligen skall uppta, att föreläggas nomineringsstämma,

att upprätta förslag till valsedel att föreläggas nomineringsstämma (Alternativ B),

att upprätta förslag till valsedel att föreläggas nomineringsstämma,

att upprätta förslag till valsedel att föreläggas nomineringsstämma,

att beroende på antal kandidater som skall
presenteras föreslå tid för kandidaternas
presentation och utfrågning vid nomineringsstämma, att föreläggas nomineringsstämma enligt punkerna 5.6.5 (Alternativ
A) respektive 5.6.6 (Alternativ B),

att i förekommande fall föreslå villkoren för
kandidaternas presentation och utfrågning
vid nomineringsstämma, att föreläggas
nomineringsstämma,

att i förekommande fall föreslå villkoren för
kandidaternas presentation och utfrågning
vid nomineringsstämma, att föreläggas
nomineringsstämma,
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

att leda muntlig kandidatpresentation och
utfrågning vid nomineringsstämma enligt
punkt 5.6.5 (Alternativ A) respektive 5.6.6
(Alternativ B),

att i förekommande fall leda muntlig
kandidatpresentation och utfrågning vid
nomineringsstämma,

att i förekommande fall leda muntlig
kandidatpresentation och utfrågning vid
nomineringsstämma,

att föreslå röstsammanräknare, övervaka och leda röstsammanräkningen vid
nomineringsstämma enligt punkt 5.6.7
(Alternativ A),

att i förekommande fall föreslå röstsammanräknare, övervaka och leda röstsammanräkningen vid nomineringsstämma,

att i förekommande fall föreslå röstsammanräknare, övervaka och leda röstsammanräkningen vid nomineringsstämma,

att senast vid nomineringsstämma tillfråga
de kandidater som deltagit i stämmans
omröstning om dessa accepterar sina
placeringar på valsedeln enligt punkt 5.6.8
(Alternativ A),

att rekommendera nomineringsstämma
ställningstagande till ytterligare valsedlar,
t ex ungdomslista, samt

att rekommendera nomineringsstämma
ställningstagande till ytterligare valsedlar,
t ex ungdomslista, samt

att omgående efter nomineringsstämma
offentliggöra stämmans beslut.

att omgående efter nomineringsstämma
offentliggöra stämmans beslut.

att omgående efter nomineringsstämma
offentliggöra stämmans beslut.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

4. PROVVAL
4.4.1 KANDIDATFÖRTECKNING
Kandidatförteckningen skall innehålla dels
en provvalsinstruktion och dels en presentation av i alfabetisk ordning (begynnelsebokstav lottas) uppsatta till provval
föreslagna kandidater.

Kandidatförteckningen skall innehålla dels
en provvalsinstruktion och dels en presentation av i alfabetisk ordning (begynnelsebokstav lottas) uppsatta till provval
föreslagna kandidater.

Kandidatförteckningen skall innehålla dels
en provvalsinstruktion och dels en presentation av i alfabetisk ordning (begynnelsebokstav lottas) uppsatta till provval
föreslagna kandidater.

Presentation sker genom angivande av
efternamn, tilltalsnamn, bostadsort, yrke
eller titel, ålder, högst fem offentliga förtroendeuppdrag, uppdrag inom Moderata
Samlingspartiet och/eller övriga uppdrag,
samt foto. En kort personlig presentation
(ca 1000 tecken) skall dessutom finnas. Av
denna bör framgå politisk viljeinriktning,
prioriteringar etc.

Presentation sker genom angivande av
efternamn, tilltalsnamn, bostadsort, yrke
eller titel, ålder, högst fem offentliga förtroendeuppdrag, uppdrag inom Moderata
Samlingspartiet och/eller övriga uppdrag.
Foto samt en kort personlig presentation bör dessutom finnas. Av denna bör
framgå politisk viljeinriktning, prioriteringar
etc.

Presentation sker genom angivande av
efternamn, tilltalsnamn, bostadsort, yrke
eller titel, ålder, högst fem offentliga förtroendeuppdrag, uppdrag inom Moderata
Samlingspartiet och/eller övriga uppdrag.
Foto samt en kort personlig presentation bör dessutom finnas. Av denna bör
framgå politisk viljeinriktning, prioriteringar
etc.

Nomineringskommitté kan i samråd med
kandidat redigera inkommen presentation.

Nomineringskommitté kan i samråd med
kandidat redigera inkommen presentation.

Nomineringskommitté kan i samråd med
kandidat redigera inkommen presentation.

Provval genomförs endast mellan de kandidater som har för avsikt att om valet så
utfaller, ta en riksdagsplats i besittning.
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Några andra markeringar för att framhäva
vissa kandidater får inte finnas.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL
Några andra markeringar för att framhäva
vissa kandidater får inte finnas.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
Några andra markeringar för att framhäva
vissa kandidater får inte finnas.

4.4.2 PROVVALSEDEL
På provvalsedel skall tryckas PROVVAL
TILL RIKSDAGEN. Kandidaternas namn
och bostadsort trycks i samma ordning
som i kandidatpresentationen. Möjlighet att markera kandidat med ett x ges.
Av valsedeln skall också den fråga den
röstande svarar på framgå, ”Vilken/vilka
kandidater vill du helst skall representera
dig i riksdagen?”, samt hur många kandidater som minst måste markeras.

På provvalsedel skall tryckas PROVVAL
TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE. Kandidaternas namn och bostadsort trycks
i samma ordning som i kandidatpresentationen. Möjlighet att markera kandidat
med ett x ges. Av valsedeln skall också
den fråga den röstande svarar på framgå,
”Vilken/vilka kandidater vill du helst skall
representera dig i landstingsfullmäktige?”,
samt hur många kandidater som minst
måste markeras.

På provvalsedel skall tryckas PROVVAL
TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Kandidaternas namn och bostadsort trycks i
samma ordning som i kandidatpresentationen. Möjlighet att markera kandidat
med ett x ges. Av valsedeln skall också
den fråga den röstande svarar på framgå,
”Vilken/vilka kandidater vill du helst skall
representera dig i kommunfullmäktige?”,
samt hur många kandidater som minst
måste markeras.

Minst så många kandidater som motsvarar nuvarande antalet fasta moderata
riksdagsmandat plus ett skall markeras
av den röstande. Inga andra markeringar
får göras på valsedeln. Valsedel trycks i
format A 6 på gult papper med markering
för riksdagsvalkrets i hörnen.

Nomineringskommitté/landstingsvalkretsstyrelse fastställer minsta antal kandidater
som skall markeras. Inga andra markeringar får göras på valsedeln. Valsedel
trycks i format A 6 på blått papper med
markering för landstingsvalkrets i hörnen.

Nomineringskommitté fastställer minsta
antal kandidater som skall markeras. Inga
andra markeringar får göras på valsedeln.
Valsedel trycks i format A 6 på vitt papper
med markering för kommun/valkrets i
hörnen.

STADGAR
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RIKSDAGSVAL

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
Alternativt kan framför allt i mindre kommuner provval genomföras med rangordnande omröstning – poäng. Möjlighet att
rangordna kandidaterna ges på valsedeln.
Av valsedeln skal framgå hur många kandidater som får rangordnas.

Nomineringskommitté fastställer hur
många kandidater som skall markeras,
minst x, högst y kandidater. Inga andra
markeringar får göras på valsedeln. Valsedel trycks i format A 6 på vitt papper med
markering för kommun/valkrets i hörnen.

4.4.3 INNERKUVERT
Innerkuvert skall vara enkla kuvert i format
C 6 med två hörn avklippta. På framsidan
trycks texten,

Innerkuvert skall vara enkla kuvert i format
C 6 med två hörn avklippta. På framsidan
trycks texten,

Innerkuvert skall vara enkla kuvert i format
C 6 med två hörn avklippta. På framsidan
trycks texten,

Innerkuvert till provval

Innerkuvert till provval

Innerkuvert till provval

På innerkuvert får inga markeringar göras.

På innerkuvert får inga markeringar göras.

På innerkuvert får inga markeringar göras.
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL

4.4.4 YTTERKUVERT OCH RÖSTKORT
Med provvalsförsändelsen sänds ett
röstkort med den röstandes namn angivet
och svarsadress. Vidare förtrycks plats
där den röstberättigade personligen skall
skriva sitt namn och föreningstillhörighet.
Detta röstkort återsänds med ytterkuvertet
som utgörs av ett enkelt fönsterkuvert i
C5-format. (Jmf förtidsröstning i allmänna
val.)

Med provvalsförsändelsen sänds ett
röstkort med den röstandes namn angivet
och svarsadress. Vidare förtrycks plats
där den röstberättigade personligen skall
skriva sitt namn och föreningstillhörighet.
Detta röstkort återsänds med ytterkuvertet
som utgörs av ett enkelt fönsterkuvert i
C5-format. (Jmf förtidsröstning i allmänna
val.)

Med provvalsförsändelsen sänds ett
röstkort med den röstandes namn angivet
och svarsadress. Vidare förtrycks plats
där den röstberättigade personligen skall
skriva sitt namn och föreningstillhörighet.
Detta röstkort återsänds med ytterkuvertet
som utgörs av ett enkelt fönsterkuvert i
C5-format. (Jmf förtidsröstning i allmänna
val.)

Alternativt kan ytterkuvertet utgöras av
enkla kuvert i högst C5-format. På framsidan av dessa trycks svarsadress. Vidare
förtrycks plats där den röstberättigade
personligen skall skriva sitt namn och
föreningstillhörighet.

Alternativt kan ytterkuvertet utgöras av
enkla kuvert i högst C5-format. På framsidan av dessa trycks svarsadress. Vidare
förtrycks plats där den röstberättigade
personligen skall skriva sitt namn och
föreningstillhörighet.

Alternativt kan ytterkuvertet utgöras av
enkla kuvert i högst C5-format. På framsidan av dessa trycks svarsadress. Vidare
förtrycks plats där den röstberättigade
personligen skall skriva sitt namn och
föreningstillhörighet.

Om flera provval samordnas kan ytterkuvertet och ev. röstkort användas för alla.

Om flera provval samordnas kan ytterkuvertet och ev. röstkort användas för alla.

Om flera provval samordnas kan ytterkuvertet och ev. röstkort användas för alla.

4.4.5 PROVVALSINSTRUKTION
Provvalsförsändelse iordningställs av den
röstberättigade genom att denne,

STADGAR

Provvalsförsändelse iordningställs av den
röstberättigade genom att denne,

Provvalsförsändelse iordningställs av den
röstberättigade genom att denne,
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- på provvalsedeln markerar erforderligt
antal namn på de i kandidatförteckningen
upptagna kandidaterna,

- på provvalsedeln markerar erforderligt
antal namn på de i kandidatförteckningen
upptagna kandidaterna,

- på provvalsedeln markerar erforderligt
antal namn på de i kandidatförteckningen
upptagna kandidaterna,

- stoppar in provvalsedeln ovikt i innerkuvertet och klistrar igen det,

- stoppar in provvalsedeln ovikt i innerkuvertet och klistrar igen det,

- stoppar in provvalsedeln ovikt i innerkuvertet och klistrar igen det,

- lägger innerkuvertet i ytterkuvertet.

- lägger innerkuvertet i ytterkuvertet.

- lägger innerkuvertet i ytterkuvertet.

- skriver personligen sitt namn och anger
adress samt föreningstillhörighet på röstkortet eller ytterkuvertet.

- skriver personligen sitt namn och anger
adress samt föreningstillhörighet på röstkortet eller ytterkuvertet.

- skriver personligen sitt namn och anger
adress samt föreningstillhörighet på röstkortet eller ytterkuvertet.

- klistrar igen det och förser försändelsen i
förekommande fall med gällande porto.

- klistrar igen det och förser försändelsen i
förekommande fall med gällande porto.

- klistrar igen det och förser försändelsen i
förekommande fall med gällande porto.

- sänder försändelsen till på ytterkuvertet
eller röstkortet angiven svarsadress.

- sänder försändelsen till på ytterkuvertet
eller röstkortet angiven svarsadress.

- sänder försändelsen till på ytterkuvertet
eller röstkortet angiven svarsadress.

- Makar/samboende kan utnyttja samma
ytterkuvert eller röstkort, varvid båda
personligen skall skriva sina namn samt
ange adress och föreningstillhörighet på
ytterkuvertet eller röstkortet.

- Makar/samboende kan utnyttja samma
ytterkuvert eller röstkort, varvid båda
personligen skall skriva sina namn samt
ange adress och föreningstillhörighet på
ytterkuvertet eller röstkortet.

- Makar/samboende kan utnyttja samma
ytterkuvert eller röstkort, varvid båda
personligen skall skriva sina namn samt
ange adress och föreningstillhörighet på
ytterkuvertet eller röstkortet.
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4.4.6 FÖRKOMMEN PROVVALSFÖRSÄNDELSE
Om röstberättigad så begär kan förkommen kandidatförteckning, provvalsedel,
innerkuvert eller ytterkuvert ersättas före
provvalstidens utgång. Anteckning om
komplettering skall göras i röstlängden.

Om röstberättigad så begär kan förkommen kandidatförteckning, provvalsedel,
innerkuvert eller ytterkuvert ersättas före
provvalstidens utgång. Anteckning om
komplettering skall göras i röstlängden.

Om röstberättigad så begär kan förkommen kandidatförteckning, provvalsedel,
innerkuvert eller ytterkuvert ersättas före
provvalstidens utgång. Anteckning om
komplettering skall göras i röstlängden.

4.4.7 ÖVERUPPLAGA AV VALSEDLAR OCH KUVERT
Överupplaga av provvalsedlar och kuvert
skall förvaras inlåsta.

Överupplaga av provvalsedlar och kuvert
skall förvaras inlåsta.

Överupplaga av provvalsedlar och kuvert
skall förvaras inlåsta.

4.5 FÖRFARANDE VID SAMMANRÄKNING
4.5.1 MOTTAGANDE AV FÖRSÄNDELSER
När provvalsförsändelserna ankommer
skall de avprickas i röstlängden. Avprickade försändelser förvaras i låst valbox.
Alternativt sker avprickning i samband
med öppnande av valbox (röstkortsförfarandet).

När provvalsförsändelserna ankommer
skall de avprickas i röstlängden. Avprickade försändelser förvaras i låst valbox.
Alternativt sker avprickning i samband
med öppnande av valbox (röstkortsförfarandet).

När provvalsförsändelserna ankommer
skall de avprickas i röstlängden. Avprickade försändelser förvaras i låst valbox.
Alternativt sker avprickning i samband
med öppnande av valbox (röstkortsförfarandet).

Om någon oklarhet råder beträffande
försändelsens giltighet antecknas detta på
densamma.

Om någon oklarhet råder beträffande
försändelsens giltighet antecknas detta på
densamma.

Om någon oklarhet råder beträffande
försändelsens giltighet antecknas detta på
densamma.
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4.5.2 ÖPPNANDE AV VALBOX
På tidpunkt efter provvalets avslutande
sker sammanräkning av provval till riksdagen.

På tidpunkt efter provvalets avslutande
sker sammanräkning av provval till landstinget.

På tidpunkt efter provvalets avslutande
sker sammanräkning av provval till kommunen.

Nomineringskommitténs ledamöter,
eller av nomineringskommittén utsedd
representant utgör kontrollanter och låter
öppna valboxen. Försändelserna (ytterkuverten) räknas och antalet kontrolleras mot
röstlängden.

Nomineringskommitténs ledamöter,
eller av nomineringskommittén utsedd
representant utgör kontrollanter och låter
öppna valboxen. Försändelserna (ytterkuverten) räknas och antalet kontrolleras mot
röstlängden.

Nomineringskommitténs ledamöter,
eller av nomineringskommittén utsedd
representant utgör kontrollanter och låter
öppna valboxen. Försändelserna (ytterkuverten) räknas och antalet kontrolleras mot
röstlängden.

Ogiltiga försändelser, dvs försändelser
som avlämnats av icke röstberättigade,
utan egenhändig namnteckning, eller utan
avsändare; räknas och makuleras utan att
innerkuverten bryts.

Ogiltiga försändelser, dvs försändelser
som avlämnats av icke röstberättigade,
utan egenhändig namnteckning, eller utan
avsändare; räknas och makuleras utan att
innerkuverten bryts.

Ogiltiga försändelser, dvs försändelser
som avlämnats av icke röstberättigade,
utan egenhändig namnteckning, eller utan
avsändare; räknas och makuleras utan att
innerkuverten bryts.

Antalet mottagna försändelser protokollföres, varvid noteras antal försändelser och
antal ogiltiga med angivande av anledning
härtill.

Antalet mottagna försändelser protokollföres, varvid noteras antal försändelser och
antal ogiltiga med angivande av anledning
härtill.

Antalet mottagna försändelser protokollföres, varvid noteras antal försändelser och
antal ogiltiga med angivande av anledning
härtill.
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4.5.3 BRYTANDE AV YTTERKUVERT
Under överinseende av minst en kontrollant sprättas de giltiga ytterkuverten upp.
Om röstkortsförfarande används sker
avprickning mot röstlängd efter brytande
av ytterkuvert. Vad som stadgas i punkt
4.5.2 gäller i tillämpliga delar. Innerkuverten sorteras om samordning med andra
provval skett.

Under överinseende av minst en kontrollant sprättas de giltiga ytterkuverten upp.
Om röstkortsförfarande används sker
avprickning mot röstlängd efter brytande
av ytterkuvert. Vad som stadgas i punkt
4.5.2 gäller i tillämpliga delar. Innerkuverten sorteras om samordning med andra
provval skett.

Under överinseende av minst en kontrollant sprättas de giltiga ytterkuverten upp.
Om röstkortsförfarande används sker
avprickning mot röstlängd efter brytande
av ytterkuvert. Vad som stadgas i punkt
4.5.2 gäller i tillämpliga delar. Innerkuverten sorteras om samordning med andra
provval skett.

4.5.4 BRYTANDE AV INNERKUVERT
Innerkuverten sprättas upp och provvalsedlarna tas ur. Innerkuvert är ogiltigt
om anteckning gjorts på det. I det fall
innerkuvertet innehåller flera likalydande
provvalsedlar anses en valsedel giltig.

Innerkuverten sprättas upp och provvalsedlarna tas ur. Innerkuvert är ogiltigt
om anteckning gjorts på det. I det fall
innerkuvertet innehåller flera likalydande
provvalsedlar anses en valsedel giltig.

Innerkuverten sprättas upp och provvalsedlarna tas ur. Innerkuvert är ogiltigt
om anteckning gjorts på det. I det fall
innerkuvertet innehåller flera likalydande
provvalsedlar anses en valsedel giltig.

Valsedlarna kontrolleras och antalet protokollföres. Valsedel är ogiltig om markering
gjorts på den, om färre än minimiantalet
namn markerats, liksom om ett namn
skrivits som inte återfinns i kandidatförteckningen.

Valsedlarna kontrolleras och antalet protokollföres. Valsedel är ogiltig om markering
gjorts på den, om färre än minimiantalet
namn markerats, liksom om ett namn
skrivits som inte återfinns i kandidatförteckningen.

Valsedlarna kontrolleras och antalet protokollföres. Valsedel är ogiltig om markering
gjorts på den, om färre än minimiantalet
namn markerats, liksom om ett namn
skrivits som inte återfinns i kandidatförteckningen.
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RIKSDAGSVAL
Antalet ogiltiga innerkuvert och valsedlar
protokollförs med angivande av anledningen härtill.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL
Antalet ogiltiga innerkuvert och valsedlar
protokollförs med angivande av anledningen härtill.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
Antalet ogiltiga innerkuvert och valsedlar
protokollförs med angivande av anledningen härtill.

4.5.5 SAMMANRÄKNING
Nomineringskommittén som leder och
kontrollerar sammanräkningen, äger att till
sig adjungera erforderligt antal rösträknare.

Nomineringskommittén som leder och
kontrollerar sammanräkningen, äger att till
sig adjungera erforderligt antal rösträknare.

Nomineringskommittén som leder och
kontrollerar sammanräkningen, äger att till
sig adjungera erforderligt antal rösträknare.

Rösträkning kan ske manuellt eller med
hjälp av datorprogram.

Rösträkning kan ske manuellt eller med
hjälp av datorprogram.

Rösträkning kan ske manuellt eller med
hjälp av datorprogram.

Vid sammanräkningen räknas det antal
markeringar (kryss) respektive kandidat
erhållit.

Vid sammanräkningen räknas det antal
markeringar (kryss) respektive kandidat
erhållit.

Vid sammanräkningen räknas det antal
markeringar (kryss) respektive kandidat
erhållit.
Alternativt räknas det antal poäng respektive kandidat erhållit. Första plats ger t ex
10 poäng om högst 10 kandidater skall
rangordnas, andra plats ger 9 poäng osv.

Över sammanräkningen upprättas ett
protokoll angivande det antal markeringar
respektive kandidat erhållit, att föreläggas
nomineringsstämma.
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Över sammanräkningen upprättas ett
protokoll angivande det antal markeringar
respektive kandidat erhållit, att föreläggas
nomineringsstämma.

Över sammanräkningen upprättas ett
protokoll angivande det antal markeringar
respektive kandidat erhållit, att föreläggas
nomineringsstämma.
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Alternativt upprättas över sammanräkningen ett protokoll som visar kandidternas totala poäng, anta förstaplaceringar,
andraplaceringar osv, samt det totala
antalet placeringar, att föreläggas nomineringsstämma.

4.5.6 ALLMÄNHETENS RÖSTER
På det sätt som är tekniskt möjligt tillses
att rösterna från allmänhetens medverkan
blir sammanräknade.

Om allmänheten getts tillfälle att medverka
gäller vad som stadgas för riksdagsvalet.

Om allmänheten getts tillfälle att medverka
gäller vad som stadgas för riksdagsvalet.

Samanräkningen sker genom att varje
avlämnad valsedel räknas enligt p 4.5.5.
Sammanräknat resultat, där det framgår
det antal röster respektive kandidat erhållit, föreläggs nomineringsstämma.
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5. NOMINERINGSSTÄMMA
5.6 GENOMFÖRANDEALTERNATIV OCH PROCEDURREGLER VID
NOMINERINGSSTÄMMA
5.6.1

5.6.1 ALLMÄNT

5.6.1 ALLMÄNT

I det fall beslut fattats om att röstningsproceduren vid nomineringsstämma
principiellt skall vara den som stadgas för
riksdagsval i genomförandealternativ A
gäller punkt 5.6 riksdagsval i tillämpliga
delar. Vid fastställande av nomineringsreglerna fastställs också vilken röstningsmetod som skall användas vid nomineringsstämma. Det som stadgas i nedanstående
punkter gäller i övriga fall.

I det fall beslut fattats om att röstningsproceduren vid nomineringsstämma
principiellt skall vara den som stadgas för
riksdagsval i genomförandealternativ A
gäller punkt 5.6 riksdagsval i tillämpliga
delar. Vid fastställande av nomineringsreglerna fastställs också vilken röstningsmetod som skall användas vid nomineringsstämma. Det som stadgas i nedanstående
punkter gäller i övriga fall.

Nomineringsstämma skall meddelas om/
vilka kandidater som vägrat inlämna fullständig kandidatförsäkran.

Nomineringsstämma skall meddelas om/
vilka kandidater som vägrat inlämna fullständig kandidatförsäkran.

GENOMFÖRANDEALTERNATIV
Nomineringsstämma genomförs enligt
två alternativ, genomförandealternativ A
respektive B.
Vid fastställande av nomineringsregler
fastställs också vilket genomförandealternativ som skall gälla vid nomineringsstämma, A eller B.
Fastställs inte detta gäller genomförandealternativ A.
I reglerna nedan anges vad som gäller
i de olika alternativen med alternativ A
respektive B.
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Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av förslag.
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Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av förslag.
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RIKSDAGSVAL

5.6.2 OMBUDEN
(ALTERNATIV A)
Vid ombudens ankomst avprickas de i
röstlängden samt tilldelas en röstsedel
utan att numret på denna noteras. Röstsedlarna lämnas ut i nummerordning.
Ombud skall närvara minst till och med
röstsedlarnas avlämnande. Valsedel kan ej
lämnas i förtid.

5.6.3.1 RÖSTNING
(ALTERNATIV A)
Omröstning som avser personer är alltid
sluten och vid rangordning av presenterade kandidater genomförs den enligt
följande:
Röstsedlarna är förtryckta med kandidaternas namn i bokstavsordning samt
möjlighet att rangordna kandidaterna.
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5.6.2 RÖSTNING

5.6.2 RÖSTNING

Röstsedlarna pagineras så att det totala
antalet utlämnade valsedlar erhålls.
Samtliga kandidater skall rangordnas genom att ombud sätter 1 för den kandidat
som han/hon helst vill se på första plats,
2 för andra plats osv. Inga andra markeringar får göras.
Valsedlarna viks en gång av ombuden
och röstsammanräknarna samlar in dem
på enklaste sätt. Härvid tillses att ombud
bara avlämnar en valsedel.

5.6.3.2 RÖSTNING
(ALTERNATIV B)
Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering.
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Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering.

Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering.
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Vid omröstning är nomineringskommitténs förslag alltid huvudförslag. Har någon
annan än den nomineringskommittén föreslagit blivit vald skall den kandidat som
fått avstå föreslagen plats automatiskt
prövas på nästkommande plats.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGEVAL
Vid omröstning är nomineringskommitténs/landstingsvalkretsstyrelsens förslag
alltid huvudförslag. Har någon annan än
den nomineringskommittén/landstingsvalkretsstyrelsen föreslagit blivit vald skall
den kandidat som fått avstå föreslagen
plats automatiskt prövas på nästkommande plats.

KOMMUNFULLMÄKTIGEVAL
Vid omröstning är nomineringskommitténs förslag alltid huvudförslag. Har någon
annan än den nomineringskommittén föreslagit blivit vald skall den kandidat som
fått avstå föreslagen plats automatiskt
prövas på nästkommande plats.

5.6.4 KANDIDATER
(ALTERNATIV A)
De kandidater som bör förekomma vid
presentation och bli föremål för rangordnande omröstning är de som deltagit
i provvalen, dock högst det antal som
motsvaras av antalet fasta riksdagsmandat i valkretsen plus ett. Med ledning av
rekryteringskommitténs förberedelser,
provvalsresultaten och övrig kännedom
om kandidaterna fastställer nomineringskommittén antal och vilka kandidater som
skall delta i presentationer och den bland
dessa kandidater rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma.
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Därutöver deltar de eventuella kandidater
(0-3 st) som rekryteringskommitté fört
direkt till nomineringsstämma.
Övriga kandidater skall ha tillfrågats av
nomineringskommittén huruvida de står
till förfogande för placering efter de av
nomineringsstämma rangordnade.
Övriga kandidater rangordnas av nomineringskommittén vars förslag föreläggs
nomineringsstämma.
Kandidat som deltagit i stämmans omröstning skall senast vid nomineringsstämma
(punkt l på föredragningslistan) lämna
besked om att placering på valsedeln
accepteras.
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BILAGA: Nominerings- och rekryteringsregler

5.6.5 PRESENTATIONER
(ALTERNATIV A)
Kandidaterna disponerar x antal minuter
för en personlig presentation samt utfrågning från ombuden. Nomineringskommitté
fastställer hur lång tid varje kandidat disponerar. Ordningsföljden mellan kandidaterna lottas.
Kandidat avgör själv hur mycket tid som
skall användas på den personliga presentationen i förhållande till utfrågningen.
Kandidaterna skall under hela presentationstiden ej ha kontakt med ombuden,
förutom under själva presentationen.
Utfrågningen leds av nomineringskommitténs ordförande. Förutom ombuden har
denne rätt att ställa frågor till kandidaterna
men skall i så fall ställa samma frågor till
samtliga kandidater.
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5.6.6 PRESENTATIONER
(ALTERNATIV B)

5.6.3 PRESENTATIONER

5.6.3 PRESENTATIONER

Kandidaterna kan disponera x antal
minuter för en kort personlig presentation
samt utfrågning från ombuden. Nomineringskommitté fastställer hur lång tid varje
kandidat disponerar.

Kandidaterna kan disponera x antal
minuter för en personlig presentation
samt utfrågning från ombuden. Nomineringskommitté fastställer hur lång tid varje
kandidat disponerar.

Kandidaterna kan disponera x antal
minuter för en personlig presentation
samt utfrågning från ombuden. Nomineringskommitté fastställer hur lång tid varje
kandidat disponerar.

Utfrågningen leds av nomineringskommitténs ordförande.

Utfrågningen leds av nomineringskommitténs/landstingsvalkretsstyrelsens
ordförande.

Utfrågningen leds av nomineringskommitténs ordförande.

5.6.7 SAMMANRÄKNING
(ALTERNATIV A)
Nomineringskommittén föreslår bland
ombuden erforderligt antal röstsammanräknare samt leder och övervakar sammanräkningen.
Nomineringskommittén utfärdar anvisningar för och förbereder sammanräkningen.
Den kan ske antingen manuellt eller med
datorstöd.
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För första plats ges t ex 9 poäng om valet
avser nio kandidater, för andra plats ges 8
poäng osv. För första plats blir poängtalet
alltid lika med det totala antalet kandidater
som röstningen avser.
Om flera kandidater erhåller lika poängtal
går den kandidat före som erhållit flest
förstaplatser. Skulle även detta tal vara
lika gäller antalet andraplatser osv. Skulle
flera kandidater erhålla identiska resultat
skiljer lotten.
När sammanräkningen är avslutad delges
stämman omedelbart resultatet.
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5.6.8 KANDIDATERNAS
BEKRÄFTELSER
(ALTERNATIV A)
När resultatet av omröstningen delgetts
stämman tillfrågas varje kandidat av
nomineringskommitténs ordförande om
han/hon accepterar sin placering på
valsedeln. Kandidat kan före nomineringsstämma ha lämnat sådant besked till
nomineringskommitté (dvs alla placeringar
accepteras). Om kandidat ej accepterar
sin placering skall denne ej förekomma på
valsedeln.

5.6.9 ANTAL KANDIDATER
PÅ VALSEDEL
(ALTERNATIV A OCH B)
Ett riktvärde för det totala antal kandidater
den slutliga valsedeln bör innehålla är 1,5
gånger antalet fasta riksdagsmandat i
valkretsen, dock minst 6 st.
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Nomineringsstämma fastställer på förslag
av nomineringskommittén antalet kandidater på den slutliga valsedeln.

5.6.9.1 UPPFYLLNAD AV
KANDIDATER
(ALTERNATIV A)
Uppfyllnad till totala antalet kandidater
görs i följande ordning:
1 Av nomineringsstämma genom sluten
omröstning rangordnade kandidater.
2 Övriga kandidater som rangordnats av
nomineringskomittén och därefter underställts nomineringsstämma för beslut.
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5.6.10 ÖVRIGA
KANDIDATER (ALTERNATIV
A)
Kandidater som ej deltagit i den rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma rangordnas av nomineringskommitté. Detta förslag skall fastställas av
nomineringsstämma.
Före omröstning bereds tillfälle för överläggning och framställande av ändringsförslag.
Framställs inget ändringsförslag fastställs
övriga kandidaters rangordning med ett
enkelt klubbslag.
Förekommer ändringsförslag gäller
följande:
Nomineringsstämma beslutar plats för
plats om kandidaternas placering.
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5.6.4 VALSEDELS
GEOGRAFISKA OMRÅDE

5.6.4 VALSEDELS
GEOGRAFISKA OMRÅDE

Vid omröstning är nomineringskommittés
förslag alltid huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommitté föreslagit blivit vald skall den kandidat som fått
avstå föreslagen plats automatiskt prövas
på nästkommande plats.

5.6.11 VALSEDELS
GEOGRAFISKA OMRÅDE
(ALTERNATIV B)
För varje valsedel som antas skall det
geografiska område valsedeln omfattar
fastställas. Normalt är det riksdagsvalkretsen eller en eller flera i valkretsen
ingående kommuner.

För varje valsedel som antas skall det
geografiska område valsedeln omfattar
fastställas. Normalt är det landstingsområde, en eller flera valkretsar eller i valkrets
ingående kommun.

För varje valsedel som antas skall det
geografiska område valsedeln omfattar fastställas. Normalt är det kommun,
en eller flera valkretsar eller i kommun/
valkrets ingående tätort/er. Tätort/er bör
formellt definieras med församlingsgräns
för entydighet.

Inom geografiskt område med flera
valsedlar skall dessa behandlas lika av
valmedarbetarna. Samtliga valsedlar skall
finnas tillgängliga i samtliga vallokaler
inom området. I försändelser till hushållen inom området skall samtliga valsedlar
bifogas.

Inom geografiskt område med flera
valsedlar skall dessa behandlas lika av
valmedarbetarna. Samtliga valsedlar skall
finnas tillgängliga i samtliga vallokaler
inom området. I försändelser till hushållen inom området skall samtliga valsedlar
bifogas.

Inom geografiskt område med flera
valsedlar skall dessa behandlas lika av
valmedarbetarna. Samtliga valsedlar skall
finnas tillgängliga i samtliga vallokaler
inom området. I försändelser till hushållen inom området skall samtliga valsedlar
bifogas.
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BILAGA: Nominerings- och rekryteringsregler

RIKSDAGSVAL

Stadga för Moderata Ungdomsförbundet
Antagen av förbundsstämman den 26-28 november 2010,
godkänd av partistyrelsen den 10 juni 2011

representant äger rätt att delta i förbundsstämmans, arbetsstämmans och förbundsstyrelsens
överläggningar men inte i besluten och ska om
så begärs erhålla kallelse till sammanträden
med nämnda organ.

§1 ÄNDAMÅL
Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga
människor för den samhällsåskådning som Moderata
Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala
och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets
uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda
opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom
att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra
värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

Mom. 3

Distriktens geografiska verksamhetsområden
fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd
med respektive distriktsstyrelse.

Mom. 4

Distriktsstadga som avviker från av förbundsstämman antagen normalstadga för distrikt
ska för att bli gällande godkännas av förbundsstyrelsen. I den del godkännande inte lämnas,
ska den av förbundsstyrelsen senast godkända
stadgan eller annars normalstadgans bestämmelser tillämpas.

Mom. 5

Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med distriktsstyrelsen eller då
distriktsstyrelsen upphört att fungera med
distriktsstämman. Till sammanträde med
distriktsstämma och distriktsstyrelse har
förbundsstyrelsen rätt att sända representant
med rätt att delta i överläggningar men inte i
besluten. Förbundsstyrelsen har rätt att kräva
att en sådan representant erhåller kallelse till
sammanträden med nämnda organ.

§2 ORGANISATION
Mom. 1

Moderata Ungdomsförbundet består av medlemmar, distriktsvis sammanslutna i ett riksförbund, nedan kallat förbundet. Inom distrikt kan
medlemmar sammansluta sig i föreningar eller
andra former.

Mom. 2

Förbundets beslutande organ är förbundsstämman, arbetsstämman och förbundsstyrelsen.
Moderata Samlingspartiets partisekreterare
eller annan av partistyrelsen särskilt utsedd
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verksamhet inte är förenlig med Moderata Ungdomsförbundets mål och verksamhet och som
vill verka för Moderata Ungdomsförbundets syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i förbundet från och med
det år vederbörande fyller 12 år till och med det
år vederbörande fyller 30 år. Därefter erbjuds
medlemskap i Moderata Samlingspartiet.
Mom. 2

Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med Moderat Skolungdoms rikskommitté eller då rikskommittén upphört att
fungera med rikskonferensen. Till sammanträde
med rikskonferensen och rikskommittén har
förbundsstyrelsen rätt att sända representant
med rätt att delta i överläggningar men inte i
besluten. Förbundsstyrelsen har rätt att kräva
att en sådan representant erhåller kallelse till
sammanträden med nämnda organ.
Mom. 6

Distrikt åligger att till förbundsstyrelsen lämna
begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet.

Oavhängigt vad som ovan stadgas krävs inte
medlemskap hos den som väljs till revisor,
ordförande av eller ledamot av valberedning,
hedersordförande eller hedersledamot. Medlemskap krävs heller inte vid val av stämmans
eller årsmötets presidium, vilket omfattar ordförande, vice ordförande, sekreterare, justerare
eller ersättare för någon av dessa.
Mom. 3

Medlemskap erhålls genom inträde i förening,
distrikt eller i förbundet direkt. Medlem kan
närhelst han eller hon så önskar flytta sitt medlemskap till annat distrikt. Oavhängigt vad som
ovan stadgas gäller dock att medlem endast
äger rösträtt på ett distrikts stämmor per år.

Mom. 4

Medlem är utan särskild avgift tillika fullvärdig
medlem i lokal förening och berört förbund av
Moderata Samlingspartiet.

§3 MEDLEMSKAP
Mom. 1

STADGAR

Var och en som är svensk medborgare eller
bosatt i Sverige och som inte tillhör partipolitisk eller därmed jämförbar organisation vars

Vid val till förtroendeuppdrag får bara den som
är medlem i Moderata Ungdomsförbundet
väljas.
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Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med Moderata Studenters riksstyrelse eller då riksstyrelsen upphört att fungera
med riksårsmötet. Till sammanträde med riksårsmötet och riksstyrelsen har förbundsstyrelsen
rätt att sända representant med rätt att delta i
överläggningar men inte i besluten. Förbundsstyrelsen har rätt att kräva att en sådan representant erhåller kallelse till sammanträden med
nämnda organ.

Mom. 5

Mom. 6

Till hedersordförande eller hedersledamot i
förbundet kan utses person som i särskilt hög
grad gagnat förbundets syften och främjat dess
idéer. Valet förrättas av ordinarie förbundsstämma på förslag av förbundsstyrelsen. Hedersordförande och hedersledamöter inbjuds till
förbunds- och arbetsstämmor med rätt att delta
i överläggningar men inte i besluten.
Medlem som verkar aktivt för annan politisk
organisation vars verksamhet inte är förenlig
med Moderata Ungdomsförbundets mål, vägrar
ställa sig Moderata Ungdomsförbundets stadgar till efterrättelse eller på annat sätt genom
sitt handlande skadar förbundets syften kan,
sedan han eller hon har givits tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen.
För uteslutning krävs minst två tredjedelar av
förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten
medlem kan endast beviljas återinträde av förbundsstyrelsen. För sådant beslut krävs minst
två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga
röster.

§4 MEDLEMSAVGIFTER
Mom. 1
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Medlemsavgiften omfattar avgift till förbund.
Distrikt och förening äger inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för nya medlemmar. För
icke nya medlemmar äger distrikt och förening
rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift.

Mom. 2

Förbundsstämman fastställer den avgift som
ska betalas till förbundet per medlem för det
tredje respektive fjärde kalenderåret efter förbundsstämman.
Distriktsstämman fastställer den medlemsavgift
som icke nya medlemmar ska betala till distriktet för det andra kalenderåret efter distriktsstämman.
Förenings årsmöte fastställer medlemsavgift
som icke nya medlemmar ska betala till föreningen per medlem för nästkommande kalenderår.

Mom. 3

Medlem som ansluter sig under tiden 1 september till 31 december betalar en årsavgift
som gäller för såväl resterande del av kalenderåret som för det efterföljande kalenderåret.

Mom. 4

Medlemsavgifterna till förbundet beräknas,
med beaktande av vad som sägs i mom. 3, på
medlemsantalet och ska betalas av distrikten till
förbundet.
Sista betalningen, beräknat på medlemsantalet
den 31 december, ska ske senast den 30 april
påföljande år. Från detta medlemsantal bortses
de medlemmar som inte omfattas vid beräkningen av ombudsfördelning enligt § 5 mom. 6.
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Medlem, som flyttar till annat distrikts eller annan förenings verksamhetsområde, kan ingå i
där befintlig förening utan att betala ny medlemsavgift för löpande kalenderår.

§5 FÖRBUNDSSTÄMMA OCH
ARBETSSTÄMMA
Mom. 1

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.

Mom. 2

Ordinarie förbundsstämma hålls under kalenderår med jämna årtal. Ordinarie arbetsstämma
hålls under kalenderår med udda årtal. Extra
stämma då förbundsstyrelsen så finner behövligt, då det skriftligen begärs av minst en tredjedel av distriktsstyrelserna eller av förbundets
verksamhetsrevisorer gemensamt.

förslag till föredragningslista utgå senast fyra
veckor före stämman.
Mom. 4

Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att
efter anmälan närvara vid förbunds- och arbetsstämma och delta i överläggningar men inte i
besluten.

Mom. 5

Förbunds- och arbetsstämman består av medlemmarna av förbundsstyrelsen samt 100 av
distrikten valda ombud.

Mom. 6

Distrikts ombud väljs på distriktsstämman.
Förbundsstyrelsen ska snarast efter årsskifte
fördela ombudsplatserna bland distrikten i
proportion till antalet medlemmar per den
31 december. Därvid bortses från uppgifter
om medlemskap som inte rapporterats till
förbundsstyrelsen senast vid ett datum som
möjliggör registrering och äkthetskontroll av
medlemmen om förbundsstyrelsen har beslutat ett sådant datum. Beslut om sådant datum
ska meddelas distrikten. Fördelningen ska ske
enligt uddatalsmetoden. Distrikt som vid denna
fördelning erhållit färre än två ombud tilldelas
platser från de sist fördelade så att de erhåller
två ombudsplatser.

Mom. 7

För att erhålla ombud till förbunds- och arbetsstämma ska distrikt stadgeenligt vid distriktsstämma ha valt ombud till förbundsstämman
eller arbetsstämman.

När minst en tredjedel av distriktsstyrelserna
eller förbundets verksamhetsrevisorer gemensamt så begär ska förbundsstyrelsen sammankalla en extra stämma snarast.
Mom. 3

STADGAR

Kallelse till förbunds- och arbetsstämma
utfärdas av förbundsstyrelsen genom brev till
distrikten. Kallelse till ordinarie förbunds- och
arbetsstämma ska utgå senast 24 veckor före
stämman. Kallelse till extra stämma ska jämte
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Mom. 5

Distrikt som inte fullgjort sina, i förbundets
normalstadga § 2 Mom. 6, § 4 Mom. 4, andra
stycket samt § 2 Mom. 5, första stycket, föreskrivna förpliktelser gentemot förbundet saknar
representationsrätt.
Mom. 8

Distrikt bär kostnaden för resor för distriktsombud vid förbunds- och arbetsstämma, om
inte förbundsstyrelsen beslutar att istället bära
kostnaden.

Mom. 9

Rätt att väcka förslag till förbunds- och arbetsstämma tillkommer förbundsstyrelsen, Moderat
Skolungdoms rikskonferens, Moderata Studenters riksårsmöte, distriktsstämma, samt varje
enskild medlem i förbundet.

Mom. 10 Förslag avsett att behandlas av ordinarie
förbunds- och arbetsstämma ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 18 veckor före
stämman. Förslag avsett att behandlas av extra
stämma ska vara förbundsstyrelsen tillhanda
inom tid som styrelsen bestämmer med hänsyn
till kallelsetidens längd. Sista dag för inlämnande av förslag till förbunds- och arbetsstämma
eller extra stämma ska anges i kallelse enligt
mom. 3.
Mom. 11 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,
revisorernas berättelser, förbundsstyrelsens
förslag samt övriga förslag försedda med förbundsstyrelsens yttrande ska senast tre veckor
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före ordinarie förbunds- eller arbetsstämma
vara distrikten tillhanda. Förbundsstyrelsens
förslag och yttrande med anledning av ärenden
vid extra stämma ska vara distrikten tillhanda
före stämman.
Mom. 12 Förekommande val bereds av en valberedning
bestående av ordförande och fem ledamöter
tillhöriga skilda distrikt, samtliga valda av föregående ordinarie arbetsstämma i den särskilda
ordning som stadgas i mom. 13.
Chefstjänstemannen fungerar som valberedningens sekreterare med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Mom. 13 Skulle vid val av valberedning fler personer än
en från samma distrikt bli valda med tillämpning av vad som i mom. 15 stadgas, ska endast
den av dessa som erhållit flest röster förklaras
valda.
Istället ska, med iakttagande av det i första
stycket sagda i fråga om deras inbördes ordning, de fem personer som utan att komma
från samma distrikt erhållit flest röster förklaras
valda.
Skulle fler kandidater från samma distrikt med
tillämpning av det i första och andra stycket
sagda bli valda, men har de erhållit sinsemellan samma röstetal, ska de övriga kandidaSTADGAR

Ersättare väljs vid särskild omröstning då vad
som i första till tredje stycket sägs ska ha motsvarande tillämpning. Ledamotskap i valberedningen för person från visst distrikt utgör hinder
för person från samma distrikt att vara ersättare
i valberedningen. En personlig ersättare väljs
per ledamot i valberedningen.
Mom. 14 Varje stämmoombud äger en röst, dock att
medlem av förbundsstyrelsen inte äger delta
i omröstning rörande ansvarsfrihet för denna
eller i personval.
Mom. 15 Omröstning vid förbunds- och arbetsstämma
sker öppet, utom vid personval då omröstning
ska ske slutet. Vid sluten omröstning ska valsedel för att vara giltig, uppta exakt så många
namn av de föreslagna kandidaterna som valet
avser.
Utgången av omröstning bestäms genom enkel
majoritet utom vid omröstning som avses i §§
10 och 12. Vid lika röstetal vinner den mening
som förhandlingsordföranden biträder, utom då
fråga är om personval.
STADGAR

Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.
Röstning får inte ske med fullmakt.
Mom. 16 Förbundsstyrelsen åligger att till förbunds- och
arbetsstämma framlägga förslag till arbetsordning och föredragningslista. Vid ordinarie
förbundsstämma ska följande ärenden förekomma;
1. val av ordförande och vice ordförande att
leda stämmans förhandlingar,
2. val av sekreterare för stämmans protokoll,
3. val av två justeringsmän och två rösträknare,
4. fastställande av röstlängd,
5. fastställande av stämmans stadgeenliga
utlysning,
6. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,
7. revisorernas berättelse,
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terna som med tillämpning av första och andra
styckena erhållit flest röster förklaras valda och
förnyad omröstning vidtas beträffande den
plats till vilken kandidaterna med samma röstetal skulle ha valts.

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,

1. val av ordförande och två vice ordförande
att leda stämmans förhandlingar,

9. val av förbundsordförande och två vice
förbundsordförande för tiden intill nästa
ordinarie förbundsstämma,

2. val av sekreterare för stämmans protokoll,
3. val av två justeringsmän och två rösträknare,

10. val av ytterligare åtta ledamöter i förbundsstyrelsen för samma tid,

4. fastställande av röstlängd,

11. val av två verksamhetsrevisorer och två
ersättare för dessa för samma tid,

5. fastställande av stämmans stadgeenliga
utlysning,

12. val av en räkenskapsrevisor (auktoriserad
revisor) och en ersättare (auktoriserad revisor) för denne för samma tid,

6. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,

13. fastställande av medlemsavgift till förbundet
för tredje respektive fjärde kalenderåret efter
stämman,
14. behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen (propositioner),
15. behandling av övriga inkomna förslag (motioner) och,
16. övriga frågor.
Mom. 17 Vid ordinarie arbetsstämma ska följande ärenden förekomma;

7. revisorernas berättelse,
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
9. val av ordförande i valberedningen för tiden
intill nästa arbetsstämma, val enligt mom.
13 av ytterligare fem ordinarie ledamöter
jämte personliga ersättare i valberedningen
för samma tid,
10. behandling av förslag från förbundsstyrelsen (propositioner),
11. behandling av övriga inkomna förslag (motioner) och,
12. övriga frågor.
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§6 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mom. 1

Förbundsstyrelsen sköter förbundets ledning
och är, då stämma inte är samlad, förbundets
högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är
ansvarig inför förbundsstämman och arbetsstämman.

Mom. 2

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden och de två vice förbundsordförandena,
åtta ledamöter valda av förbundsstämman,
ordföranden i Moderat Skolungdoms rikskommitté och ordföranden i Moderata Studenters
riksstyrelse.

Mom. 3

Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra
gånger årligen samt därutöver då förbundsordföranden så finner behövligt, minst sju av
förbundsstyrelsens medlemmar så begär eller
då förbundets verksamhetsrevisorer gemensamt så begär.
När sju av förbundsstyrelsens medlemmar eller
förbundets verksamhetsrevisorer gemensamt
så begär ska ordförande sammankalla sammanträde snarast.

STADGAR

Mom. 4

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst
sju av förbundsstyrelsens medlemmar är närvarande.

Mom. 5

Varje medlem av förbundsstyrelsen äger en
röst. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning, dock att omröstning vid personval ska ske
slutet om någon så begär. Beslut fattas med
enkel majoritet, med undantag för beslut varom
i §3 mom. 6 särskilt stadgas. Vid lika röstetal
äger fungerande ordförande utslagsröst.
Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.

Mom. 6

Förbundsstyrelsen åligger att;
1. i överensstämmelse med antagna program,
dessa stadgar och förbundsstämmans beslut planlägga, leda och samordna förbundets politiska, ekonomiska och organisatoriska verksamhet,
2. årligen fastställa riktlinjer och budget för
nästkommande års verksamhet,
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Mom. 18 I det fall vakanser uppstår i förbundsstyrelsen
under gällande mandatperiod ska fyllnadsval
genomföras vid arbetsstämma.

3. utse de utskott, kommittéer och funktionärer som föranleds av förbundets verksamhet,

§ 7 MODERATA STUDENTER
Mom. 1

4. besluta i fråga om tillsättning av chefstjänsteman,
5. verkställa av förbundsstämma och arbetsstämma fattade beslut,

Moderata Studenter utgörs av medlemmar
tillhörande medlemsföreningar i Moderata Studenter.

6. handlägga frågor rörande personal och
förbundskansli,

En förening äger medlemskap i Moderata Studenter då den;

7. föra register över förbundets medlemmar,

1.

8. bistå distrikten i deras verksamhet och tillse
att denna bedrivs i enlighet med program,
stadgar och stämmobeslut,

3. verkar vid en högskola, ett universitet eller
ett annat eftergymnasialt lärosäte.

10. företräda förbundet i dess samarbete med
Moderata Samlingspartiet och gentemot
övriga organisationer och myndigheter.
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Förbundsstyrelsen äger inte rätt att delegera
ärendena 1, 2, 3 eller 4 i Mom. 6.

avhållit ett enligt stadgarna godkänt årsmöte,

2. skriftligen informerat Moderata Studenters
riksstyrelse om bildandet av föreningen och,

9. förvalta förbundets tillgångar och sköta
dess ekonomiska förvaltning och,

Mom. 7

Med förbundets verksamhet inom Moderata
Studenter (MST) avses den verksamhet som
särskilt riktas mot studenter på högskolor, universitet eller andra eftergymnasiala lärosäten.

Moderata Studenters verksamhet leds under
förbundsstyrelsen av en riksstyrelse, kallad
Moderata Studenters riksstyrelse.
Mom. 2

Moderata Studenters riksstyrelse består av
ordförande, två vice ordföranden och ytterligare
fyra ledamöter.
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2. handlägga organisatoriska ärenden som
särskilt berör förbundets verksamhet inom
Moderata Studenter,

Vid riksstyrelsens sammanträden ska protokoll
föras.

4. bevaka frågor om högre utbildning och
andra studentfrågor och,

Riksstyrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då fyra av riksårsmötet valda
medlemmar av riksstyrelsen, förbundsstyrelsen
eller den enligt § 7 mom. 9 valda verksamhetsrevisorn så begär. Riksstyrelsen är beslutsmässig då fyra av riksårsmötet valda medlemmar av
riksstyrelsen är närvarande.

5. bistå distrikt och föreningar i deras verksamhet inom Moderata Studenter och
därvid inspirera till, sprida kunskap om och
initiera kampanjer gentemot målgruppen
som är studenter vid universitet, högskolor
och andra eftergymnasiala lärosäten.

När fyra av riksårsmötet valda medlemmar av
riksstyrelsen, förbundsstyrelsen eller den enligt
§ 7 mom. 9 valda verksamhetsrevisorn så begär ska ordförande sammankalla sammanträde
snarast.
Mom. 4

Det åligger riksstyrelsen att;
1. i överensstämmelse med antagna program, stadgar samt förbundsstämmans,
arbetsstämmans och riksårsmötets beslut
planlägga, leda och samordna den politiska,
ekonomiska och organisatoriska verksamheten inom Moderata Studenter,
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3. årligen anordna riksårsmöte,

Mom. 5

Årligen anordnas ett särskilt riksårsmöte bestående av 50 av föreningarna tillhörande Moderata Studenter valda ombud. Riksstyrelsen har
att efter årsskiftet fördela ombudsplatserna
bland föreningarna i förhållande till deras antal
medlemmar per den 31 december föregående
år.
Från denna bestämmelse bortses från de medlemmar som inte omfattas vid beräkningen av
ombudsfördelning enligt § 5 mom. 6.
Fördelningen ska ske enligt uddatalsmetoden.
Omröstning vid riksårsmötet sker öppet, utom
vid personval då omröstning ska ske slutet.
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Mom. 3

Valbar som medlem av riksstyrelsen är varje
medlem i förbundet som är eller under föregående kalenderår varit inskriven på högskola,
universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Vid sluten omröstning ska valsedel, för att vara
giltig, uppta exakt så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.
Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.
Röstning får inte ske med fullmakt.
Mom. 6

Mom. 7

Mom. 8
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Varje medlem som är eller under föregående
kalenderår varit inskriven på högskola, universitet eller annat eftergymnasialt lärosäte är valbar
som föreningsombud till riksårsmötet.
Förekommande val bereds av en valberedning
bestående av en ordförande och fyra ledamöter
utsedda av föregående års riksårsmöte.
Det åligger riksstyrelsen att utfärda kallelse
senast tolv veckor före ordinarie riksårsmöte
och före extra riksårsmöte senast åtta veckor.
Kallelse ska innehålla tid och plats för riksårsmötet, sista datum för inlämnande av förslag
samt förslag till föredragningslista. Vid ordinarie
riksårsmöte ska följande ärenden ska förekomma;

1. fastställande av riksårsmötets stadgeenliga
utlysande,
2. riksstyrelsens verksamhetsberättelse,
3. revisorernas berättelse,
4. frågan om ansvarsfrihet för riksstyrelsen,
5. behandling av förslag från riksstyrelsen (propositioner),
6. behandling av övriga förslag (motioner),
7. val av ordförande i riksstyrelsen för tiden
intill nästa ordinarie riksårsmöte,
8. val av två vice ordföranden för tiden intill
nästa ordinarie riksårsmöte,
9. val av ytterligare fyra ledamöter i riksstyrelsen för tiden intill nästa riksårsmöte,
10. val av en ordförande och fyra ledamöter i
valberedningen för tiden intill nästa ordinarie
riksårsmöte,
11.

val av en ekonomisk revisor samt ersättare för denne för tiden intill nästa ordinarie
riksårsmöte och,
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Mom. 9

Mom. 1

För granskning av Moderata Studenters räkenskaper tillsätter det ordinarie riksårsmötet en
ekonomisk revisor samt ersättare för denna. För
granskning av Moderata Studenters verksamhet i övrigt tillsätter det ordinarie riksårsmötet
en verksamhetsrevisor samt ersättare för
denna.
Verksamhetsrevisorn ska till ordinarie riksårsmöte avlägga en revisionsrapport grundad
på protokoll och handlingar upprättade av
Moderata Studenters riksstyrelse samt den
siffergranskningsberättelse som avgivits av den
ekonomiska revisorn.
Revisorerna ska erhålla kallelser till samtliga
sammanträden med styrelsen samt ha tillgång
till protokoll och andra handlingar som dessa
ser behov av att granska.

Mom. 10 Moderata Studenter kan till denna stadga
på riksårsmötet fatta beslut om egna stadgar, dessa stadgar får inte motsäga vad som i
förbundets normalstadgar föreskrivs. Beslut om
egna stadgar ska fattas på ett ordinarie riksårsmöte varvid två tredjedelars majoritet krävs.
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§ 8 MODERAT SKOLUNGDOM
Med förbundets verksamhet inom Moderat
Skolungdom (MSU) avses den kampanjverksamhet som särskilt riktas till elever i grundoch gymnasieskola för ungdomar samt den
verksamhet som bedrivs av Moderat Skolungdom.
Moderat Skolungdom utgörs av medlemmarna
i Moderata Ungdomsförbundet till och med det
år de fyller 20 år.
Förbundets verksamhet inom Moderat Skolungdom leds under förbundsstyrelsen av en
särskild skolungdomskommitté, kallad Moderat
Skolungdoms rikskommitté.
Mom.2

Rikskommittén består av ordföranden, en vice
ordförande och fyra ledamöter samtliga valda
av den i mom.5 angivna rikskonferensen.
Valbar som medlem av rikskommittén vid rikskonferensen är varje medlem i förbundet till och
med det år vederbörande fyller 20 år.
Vid rikskommitténs sammanträden ska protokoll föras.

Mom. 3

Rikskommittén sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då tre av kommitténs medlemmar så begär. Kommittén är beslutsmässig
125

Moderata Ungdomsförbundet

12. val av en verksamhetsrevisor samt ersättare för denne för tiden intill nästa ordinarie
riksårsmöte.

då minst fyra av rikskommitténs medlemmar är
närvarande. Vid lika röstetal äger fungerande
ordförande utslagsröst.
Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.
Mom. 4

Det åligger rikskommittén att;
1. i överensstämmelse med antagna program, stadgar samt förbundsstämmans,
arbetsstämmans och rikskonferensens
beslut planlägga, leda och samordna den
politiska, ekonomiska och organisatoriska
verksamheten som särskilt berör förbundets
skolungdomsverksamhet,
2. årligen anordna rikskonferens,
3. bevaka skolfrågor,
4. bistå distrikten i deras skolungdomsverksamhet och därvid inspirera till, sprida kunskap om och initiera kampanjer gentemot
målgruppen som är elever vid grund- och
gymnasieskolor för ungdomar och,
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5. hålla förbundsstyrelsen informerad om skolungdomsverksamheten.
Mom. 5

Årligen anordnas en särskild rikskonferens
för Moderat skolungdom bestående av 50 av
distrikten valda ombud. Rikskommittén har att
snarast efter årsskifte fördela ombudsplatserna
bland distrikten i förhållande till det antal betalande medlemmar som utgör Moderat Skolungdom i distriktet per den 31 december. Fördelningen ska ske enligt uddatalsmetoden. Distrikt
som vid denna fördelning inte erhållit ombud
tilldelas en ombudsplats från de sist fördelade.
Omröstning vid rikskonferensen sker öppet,
utom vid personval då omröstning ska ske
slutet. Vid sluten omröstning ska valsedel, för
att vara giltig, uppta exakt så många namn av
de föreslagna kandidaterna som valet avser.
Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.
Röstning får inte ske med fullmakt.
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Mom. 7

Mom. 8

Varje medlem i förbundet till och med det år
då vederbörande fyller 20 år kan väljas som
distriktsombud till rikskonferensen. Distriktsombuden väljs på sätt som anges i av förbundsstämman antagen normalstadga för distrikt eller
i för respektive distrikt särskilt beslutad och
godkänd stadga.

5. behandling av förslag från rikskommittén
(propositioner),
6. behandling av övriga inkomna förslag (motioner),
7. val av ordförande i rikskommittén för tiden
intill nästa rikskonferens,

Förekommande val vid rikskonferensen bereds
av en valberedning bestående av en ordförande
och fyra ledamöter samtliga tillhöriga skilda
distrikt och utsedda av föregående års rikskonferens.

8.

9. val av fyra ledamöter i rikskommittén för
samma tid,

Det åligger rikskommittén att utfärda kallelse
till rikskonferens senast åtta veckor före och
utsända konferensens handlingar senast två
veckor före, samt att till konferensen framlägga
förslag till arbetsordning och föredragningslista,
varvid följande ärenden ska förekomma;

10.

1. fastställande av rikskonferensens stadeenliga utlysande,

12. val av en verksamhetsrevisor samt ersättare
för denna.

2. rikskommitténs verksamhetsberättelse,

Det åligger vidare rikskommittén att ansvara för
ett program för rikskonferensen, syftande till
utbildning om kampanjer och skolpolitik.

4. frågan om ansvarsfrihet för den avgående
rikskommittén,

val av en ordförande och fyra ledamöter,
tillhöriga skilda distrikt, i valberedningen för
samma tid,

11. val av en ekonomisk revisor samt ersättare
för denna och,

3. revisorernas berättelse,
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val av vice ordförande i rikskommittén för
tiden intill nästa rikskonferens,

Mom. 9

För granskning av Moderat skolungdoms
räkenskaper tillsätter den ordinarie rikskonferensen en ekonomisk revisor samt ersättare för
denna. För granskning av Moderat skolung127

Moderata Ungdomsförbundet

Mom. 6

doms verksamhet i övrigt tillsätter den ordinarie
rikskonferensen en verksamhetsrevisor samt
ersättare för denna.

rie förbundsstämma två verksamhetsrevisorer
jämte två ersättare för dessa.
Mom. 2

Verksamhetsrevisorerna ska till ordinarie
förbundsstämma och arbetsstämma avge en
revisionsberättelse grundad på granskning av
förbundsstyrelsens protokoll samt den siffergranskningsberättelse som avgivits av den
enligt mom. 1 särskilt utsedda räkenskapsrevisorn.

Mom. 3

Verksamhetsrevisorerna ska kallas till sammanträde med förbundsstämma, arbetsstämma,
förbundsstyrelse och fortlöpande erhålla handlingar och protokoll från dessa sammanträden.
Revisorerna äger ta del av de förbundets handlingar som revisionen anses kräva.

Verksamhetsrevisorn ska till ordinarie rikskonferens avlägga en revisionsrapport grundad
på protokoll och handlingar upprättade av
Moderat skolungdoms rikskommitté samt den
siffergranskningsberättelse som avgivits av den
ekonomiska revisorn.
Revisorerna ska erhålla kallelser till samtliga
sammanträden med rikskommittén samt ha
tillgång till protokoll och andra handlingar som
dessa ser behov av att granska.
Mom. 10 Moderat Skolungdom kan till denna stadga på
rikskonferensen fatta beslut om egna stadgar, dessa stadgar får inte motsäga vad som
i förbundets normalstadgar föreskrivs. Beslut
om egna stadgar ska fattas på ett ordinarie
rikskonferens varvid två tredjedelars majoritet
krävs.

§ 9 REVISION
Mom. 1
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För granskning av förbundets räkenskaper tillsätter ordinarie förbundsstämma en auktoriserad revisor med en annan auktoriserad revisor
som ersättare för denne. För granskning av
förbundets verksamhet i övrigt tillsätter ordina-

Verksamhetsrevisorerna ska lämna förbundsstyrelsen råd och biträde i uppkommande frågor rörande förbundets förvaltning och tolkning
av dess stadgar. Verksamhetsrevisorerna äger
också rätt att ta del av räkenskaper och handlingar i alla förbundets distrikt och föreningar.

§ 10 STADGEÄNDRING
Ändringar och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av ordinarie förbundsstämma men
ska innan de tillämpas underställas Moderata Samlingspartiets partistyrelse för godkännande. I den del godkänSTADGAR

nande inte lämnas, ska den av Moderata Samlingspartiets
partistyrelse senast godkända stadgan tillämpas

§11 STADGETOLKNING
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Förbundsstyrelsen äger att tolka stadgan. Om så är möjligt ska samråd ske med verksamhetsrevisorerna.
Vid tolkning av stadgan ska förarbeten i form av propositioner antagna på förbunds- och arbetsstämmor samt
tidigare tolkningar särskilt beaktas.
Beslutade tolkningar ska dokumenteras av förbundsstyrelsen och fogas som bilaga till denna stadga.

§ 12 UPPLÖSNING
För beslut om förbundets upplösande krävs två tredjedels
majoritet vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Upplöses förbundet ska dess tillgångar överföras till Moderata Samlingspartiets partistyrelse. Medlen
ska av partistyrelsen användas till reorganisation av
verksamheten.
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Normalstadgar för distrikt i
Moderata Ungdomsförbundet
§1 ÄNDAMÅL
Moderata Ungdomsförbundets strävan är att vinna unga
människor för den samhällsåskådning som Moderata
Samlingspartiet företräder, vilken är en syntes av liberala
och konservativa idéer. Moderata Ungdomsförbundets
uppgifter är därför att målmedvetet utveckla och bilda
opinion för dessa idéer bland unga människor. Genom
att bygga långsiktiga relationer ska vi vinna dem för våra
värderingar och som trogna väljare åt Moderaterna.

erhålla kallelse till sammanträden med nämnda
organ.
Mom. 3

Verksamhetsområde för föreningar inom distriktet fastställs av distriktsstyrelsen efter samråd
med respektive föreningsstyrelse eller motsvarande ledning för respektive sammanslutning. I
namnet på förening ska som regel ingå antingen MUF, MSU eller MST.

Mom. 4

För förening gäller vad som i § 8 sägs. Stadga,
som förening själv antagit och som avviker från
vad som sägs i denna stadgas § 8, ska för att
bli gällande godkännas av distriktsstyrelsen. I
den del godkännande inte lämnas ska den av
distriktsstyrelsen senast godkända stadgan eller annars bestämmelserna i denna stadgas § 8
gälla.

Mom. 5

Distriktsstyrelsen har rätt att påkalla sammanträde med ansluten förenings styrelse. Till
årsmöte, föreningsmöte och styrelsemöte i
ansluten förening äger distriktsstyrelsen sända
representant med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Distriktsstyrelsen äger

§2 ORGANISATION
Mom. 1

Moderata Ungdomsförbundet är en sammanslutning av Moderata Ungdomsförbundets
medlemmar. Det geografiska verksamhetsområdet fastställs av förbundsstyrelsen, efter
samråd med berörda distriktsstyrelser.

Mom. 2

Distriktets beslutande organ är distriktsstämman och distriktsstyrelsen. Ombudsmannen för
Moderata Samlingspartiets förbund äger rätt att
delta i distriktsstämmans och distriktsstyrelsens
överläggningar men inte i besluten och ska
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Mom. 6

Ansluten förening åligger att till distriktsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation,
medlemmar, ekonomi och verksamhet.

förande, vice ordförande, sekreterare, justerare
eller ersättare för någon av dessa.
Mom. 3

Medlemskap erhålls genom inträde i distrikt,
förening eller i förbundet.

Mom. 4

Medlem är utan särskild avgift tillika fullvärdig
medlem i den lokala avdelningen av Moderata
Samlingspartiets förbund.

Mom. 5

Till hedersordförande eller hedersledamot i
distriktet kan utses person som i särskilt hög
grad gagnat distriktets syften och främjat dess
idéer. Valet förrättas av ordinarie distriktsstämma på förslag av distriktsstyrelsen.

§3 MEDLEMSKAP
Mom. 1

Mom. 2

Var och en som är svensk medborgare eller
bosatt i Sverige och som inte tillhör partipolitisk eller därmed jämförbar organisation vars
verksamhet inte är förenlig med Moderata Ungdomsförbundets mål och verksamhet och som
vill verka för Moderata Ungdomsförbundets
syften samt ställer sig dess stadgar till efterrättelse kan vara medlem i distriktet från och med
det år vederbörande fyller 12 år till och med det
år vederbörande fyller 30 år. Därefter erbjuds
medlemskap i Moderata Samlingspartiet.
Vid val till förtroendeuppdrag får bara den väljas
som är medlem i Moderata Ungdomsförbundet.
Oavhängigt vad som ovan stadgas krävs inte
medlemskap hos den som väljs till revisor,
ordförande av eller ledamot av valberedning,
hedersordförande eller hedersledamot. Medlemskap krävs heller inte vid val av stämmans
eller årsmötets presidium, vilket omfattar ord-
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Hedersordförande och hedersledamöter inbjuds till distriktets stämmor och har därvid rätt
att delta i överläggningarna men inte i besluten.

§4 MEDLEMSAVGIFTER
Mom. 1

Medlemsavgiften omfattar avgift till förbund.
Distrikt och förening äger inte rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift för nya medlemmar. För
icke nya medlemmar äger distrikt och förening
rätt att ta ut ytterligare medlemsavgift att betalas samtidigt som förbundsavgift.

Mom. 2

Förbundsstämman fastställer den avgift som
ska betalas till förbundet per medlem för det
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rätt att kräva att sådan representant erhåller
kallelse till sammanträden med nämnda organ.

tredje respektive fjärde kalenderåret efter förbundsstämman.

Mom. 2

Distriktsstämman fastställer den avgift som ska
betalas till distriktet per icke ny medlem för det
andra kalenderåret efter distriktsstämman.
Förenings årsmöte fastställer den avgift som
ska betalas till förening per icke ny medlem för
nästkommande kalenderår.
Mom. 3

Mom. 4

Mom. 5

Medlem som ansluter sig till distriktet under
tiden 1 september till 31 december betalar en
årsavgift, som gäller för såväl resterande del av
kalenderåret som för det efterföljande kalenderåret.
Medlemsavgifterna till distriktet beräknas, med
beaktande av vad som sägs i mom. 3, på medlemsantalet och ska betalas av föreningarna till
distriktet.
Medlem, som flyttar till annan förenings verksamhetsområde, kan ingå i där befintlig förening utan att betala avgift till denna för löpande
kalenderår.

§5 DISTRIKTSSTÄMMA
Mom. 1
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Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman.

Ordinarie distriktsstämma hålls varje kalenderår före februari månads utgång, dock att
förbundsstyrelsen kan medge dispens från
tidsgränsen. Extra distriktsstämma hålls då
distriktsstyrelsen så finner behövligt, då det
skriftligen begärs av minst en tredjedel av distriktets medlemmar eller då distriktets revisorer så påkallar.
När minst en tredjedel av medlemmarna eller
distriktets revisorer så begär ska distriktsstyrelsen sammankalla en extra stämma snarast.

Mom. 3

Kallelse till ordinarie distriktsstämma utfärdas
av distriktsstyrelsen senast sex veckor före
stämman. Kallelse till extra distriktsstämma
utfärdas av distriktsstyrelsen jämte föredragningslista senast två veckor före stämman.

Mom. 4

Distriktsstämma avhålles normalt inom distriktets verksamhetsområde.
Om distriktsstämma avhålles utanför distriktets
verksamhetsområde ska distriktet bära kostnaden för de resekostnader som medförs för
ombudet att nyttja sin rösträtt.
Oavhängigt vad som ovan stadgas ska medlem
inte avkrävas en avgift för att nyttja sin rösträtt
på distriktsstämman.
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Av distriktsstyrelsen särskilt inbjudna gäster
äger rätt att delta i stämmans överläggning
men inte i besluten. Detsamma gäller sådana
enskilda medlemmar som inte inom föreskriven
tid registrerat sig som deltagare vid stämman i
de fall distriktsstyrelsen meddelat att registreringsförfarande ska tillämpas.

Mom. 6

Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets
medlemmar rösträtt.
Distriktsstyrelsen äger emellertid rätt att föreskriva att medlem genom anmälan till distriktet
ska registrera sig som deltagare vid stämman
för att kunna utnyttja sin rösträtt. Sådan föreskrift ska meddelas i kallelsen till stämman och
registrering ska kunna ske från den tidpunkt
då sådant meddelande lämnas och minst till
och med två veckor, eller vid extra stämma en
vecka före stämman. Den senaste tidpunkten
vid vilken registrering kan ske ska framgå av
kallelsen till stämman.
Medlem som flyttar sitt medlemskap mellan distrikt under stämmoperioden äger dock endast
rösträtt på en distriktsstämma per verksamhetsår.
Medlem som flyttar sitt medlemskap äger själv
att avgöra på vilken distriktsstämma han eller
hon vill utnyttja sin rösträtt.
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Mom. 7

Rätt att väcka förslag till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje
enskild medlem i distriktet. Förslag ska vara
distriktsstyrelsen tillhanda inom tid som anges i
kallelse enligt mom. 3. Tid fastställs av styrelsen med hänsyn tagen till kallelsetidens längd.
Det ankommer på distriktsstyrelsen att avge
yttrande över inkomna förslag.

Mom. 8

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag
samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för
distriktets medlemmar senast en vecka före
stämman. Distriktsstyrelsen äger rätt att väcka
förslag direkt till distriktsstämma.

Mom. 9

Förekommande val bereds av en av föregående
ordinarie distriktsstämma utsedd valberedning.

Mom. 10 Varje stämmodeltagare äger en röst, dock att
medlem av distriktsstyrelsen inte äger rätt att
delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer. Vid val av ansvarig
för Moderat Skolungdom och val av ombud till
Moderat Skolungdoms rikskonferens äger vidare endast de medlemmar som utgör Moderat
Skolungdom i distriktet rösträtt.
Mom. 11 Omröstning vid distriktsstämma sker öppet,
utom vid personval då omröstning ska ske
slutet. Vid sluten omröstning ska valsedel för att
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Mom. 5

vara giltig, uppta exakt så många namn av de
föreslagna kandidaterna som valet avser.

5. fastställande av stämmans stadgeenliga
utlysning,

Utgången av omröstning bestäms genom enkel
majoritet utom vid omröstning som avses i §§
10-11. Vid lika röstetal vinner den mening som
förhandlingsordföranden biträder, utom då
fråga är om personval.

6. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse,

Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.
Röstning får inte ske med fullmakt.
Mom. 12 Distriktsstyrelsen åligger att till distriktsstämma
framlägga förslag till föredragningslista. Vid
ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden
förekomma;
1. val av ordförande och vice ordförande att
leda stämmans förhandlingar,
2. val av sekreterare för stämmans protokoll,
3. val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
4. fastställande av röstlängd,
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7. revisorernas berättelse,
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
9. val av distriktsordförande och två vice distriktsordförande för tiden intill nästa ordinarie distriktsstämma,
10. val av minst två ledamöter i distriktsstyrelsen för samma tid,
11. val av två revisorer och två ersättare för
dessa för samma tid,
12. val av ordförande och ledamöter i valberedningen för samma tid,
13.

val av ombud till förbundsstämma eller
arbetsstämma och ersättare för dessa för
samma tid,

14. val av ansvarig för Moderat Skolungdom
i distriktet för samma tid (med beaktande
av vad som stadgas i §5 mom. 10 och §7
mom. 3),
15. val av ombud till Moderat Skolungdoms
rikskonferens och ersättare för dessa för
STADGAR

samma tid (med beaktande av vad som
stadgas i §5 mom. 10 och §7 mom. 3),

distriktets revisorer så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av stämman valda
ledamöter är närvarande.

16. fastställande av medlemsavgiften för icke
nya medlemmar till distriktet för det andra
kalenderåret efter stämman,
Mom. 4

18. behandling av övriga inkomna förslag (motioner) och,
19. övriga frågor.

Om fråga är om personval, fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli
vald, går frågan vidare till enskild omröstning
mellan de kandidater som erhållit lika röstetal.
Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av
samtliga kvarvarande kandidater ska dock lotten avgöra.

§6 DISTRIKTSSTYRELSE
Mom. 1

Distriktsstyrelsen sköter distriktets ledning och
är, då distriktsstämman inte är samlad, distriktets högsta beslutande organ. Distriktsstyrelsen
är ansvarig inför distriktsstämman.

Mom. 2

Distriktsstyrelsen består av distriktsordföranden
och de två vice distriktsordförandena, samt
ytterligare minst två ledamöter, samtliga valda
av distriktsstämman, och den ansvarige för
Moderat Skolungdom i distriktet.

Mom. 3

STADGAR

Distriktsstyrelsen sammanträder minst fyra
gånger årligen samt därutöver då distriktsordföranden finner behövligt, minst hälften av
distriktsstyrelsens medlemmar så begär eller

Varje medlem av distriktsstyrelsen äger en röst.
Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning,
dock att omröstning vid personval ska ske slutet om någon så begär. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal äger fungerande
ordförande utslagsröst.

Mom. 5

Det åligger distriktsstyrelsen att;
1.

i överensstämmelse med antagna program,
stadgar samt förbundsstämmans, arbetsstämmans och distriktsstämmans beslut
planlägga, leda och samordna den politiska,
ekonomiska och organisatoriska verksamheten inom distriktet,
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17. behandling av övriga förslag från distriktsstyrelsen (propositioner),

När minst hälften av distriktsstyrelsens medlemmar eller distriktets revisorer så begär ska
ordförande sammankalla sammanträde snarast.

2. före utgången av kalenderåret upprätta
riktlinjer för nästkommande års verksamhet och på grundval därav upprätta budget,
vilka båda i avskrift tillställs förbundsstyrelsen,

9. samverka med förbundet och därvid ansvara för att förbundsstyrelsen inom föreskriven
tid erhåller infordrade remissyttranden och
begärda uppgifter om distriktets organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet
och,

3. utse distriktskassör samt de övriga utskott,
kommittéer och funktionärer som föranleds
av distriktets verksamhet,
4. verkställa av distriktsstämman fattade beslut,
5. med undantag för den personal som
anställs av förbundet, anställa arbetskraft
vid distriktet samt utfärda instruktioner för
denna,

10. företräda distriktet i dess samarbete med
förbundet, partiets länsförbund och föreningar samt gentemot övriga organisationer.

§7 MODERAT SKOLUNGDOM
Mom. 1

6. bistå föreningar och andra sammanslutningar av medlemmar inom distriktet i deras
verksamhet och tillse att den bedrivs i enlighet med program, stadgar och stämmobeslut,

Moderat Skolungdom i distriktet utgörs av
medlemmarna i distriktet till och med det år de
fyller 20 år.

7. förvalta distriktets tillgångar,
8. årligen till ordinarie distriktsstämma, förbundet av Moderata Samlingspartiet samt
till förbundsstyrelsen avge berättelse över
verksamheten,
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Med distriktets verksamhet inom Moderat
Skolungdom (MSU) avses den kampanjverksamhet i distriktet som särskilt riktas till elever i
grund- och gymnasieskola för ungdomar samt
den verksamhet som bedrivs inom distriktet av
Moderat Skolungdom.

Mom. 2

Med uppgift att främja distriktets skolungdomsverksamhet och utgöra rådgivnings- och
informationsorgan mellan distriktsstyrelsen och
det i mom. 1 angivna nätverket finns i distriktet
en ansvarig för Moderat Skolungdom.

STADGAR

Till ansvarig för Moderat Skolungdom är endast
de medlemmar som utgör Moderat Skolungdom i distriktet valbara. Motsvarande gäller för
valbarhet till ombud eller ersättare till MSU:s
rikskonferens.

tillhörighet eller ansluta sig direkt till distriktet.
För medlemskap i föreningen i övrigt gäller vad
som i § 3 stadgas. Vad som i § 3 mom. 1 och
5 sägs om distriktet gäller beträffande förening
föreningen, vad som där sägs om distriktsstyrelse föreningsstyrelsen och vad som där sägs
om distriktsstämma föreningens årsmöte.

§8 FÖRENINGAR
Mom. 1

Denna paragraf tillämpas på inom distrikt förekommande förening.

Mom. 2

Förenings strävan är att, inom det verksamhetsområde som fastställts av distriktsstyrelsen
efter samråd med föreningens styrelse, verka
för distriktets ändamål.
Föreningen är en sammanslutning av medlemmarna i Moderata Ungdomsförbundet inom
det verksamhetsområde för föreningen som
distriktsstyrelsen fastställt. I namnet på föreningen ska därvid som regel ingå antingen MUF,
MSU eller MST.

Medlemskap i en MSU-förening är giltigt till och
med det år en medlem fyller 20 år. Därefter ska
medlemmen på egen begäran eller annars på
distriktsstyrelsens begäran av förbundet flyttas
till annan förening.
Mom. 4

Beträffande medlemsavgifter till föreningen äger
vad som i § 4 stadgas motsvarande tillämpning.

Mom. 5

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vad som i § 5, med undantag för mom.
6 andra stycket, sägs om distriktsstämma ska
i tillämpliga delar gälla för förenings årsmöte
varvid vad som där sägs om distriktsstyrelse
ska avse föreningsstyrelse. Dock kan även distriktsstyrelse sammankalla årsmöte i förening
då föreningsstyrelse upphört att fungera. Vidare
behöver kallelse till årsmöte inte utfärdas tidigare än två veckor, och i fall av extra årsmöte
en vecka, före årsmötet.

Mom. 6

Föreningsstyrelse sköter föreningens ledning
och är, då årsmöte inte är samlat, föreningens
högsta beslutande organ. Föreningsstyrelsen

Föreningens beslutande organ är årsmötet och
föreningsstyrelsen.
Mom. 3

STADGAR

Medlem i föreningen är varje medlem i Moderata Ungdomsförbundet inom det för föreningen
av distriktsstyrelsen fastställda verksamhetsområdet. Medlem må, genom särskilt meddelande därom till distriktet, byta förenings-
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Mom. 3

består av ordförande, en eller två vice ordföranden, och de ytterligare ledamöter som årsmötet
valt. Vad som i § 6 sägs om distriktsstyrelsen
ska i övrigt i tillämpliga delar gälla för föreningsstyrelse.
Mom. 7

För granskning av förenings verksamhet och
förvaltning tillsätter ordinarie årsmöte en revisor
samt en ersättare för denna. Vad som i § 9 sägs
om revision i distrikt ska i tillämpliga delar gälla
för revision i förening.

Mom. 8

Antar förening stadgar som avviker från vad
som här sagts om förening, ska dessa för att
bli gällande godkännas av distriktsstyrelsen.
Antagande av särskilda föreningsstadgar
och ändring av dessa kan beslutas endast av
ordinarie årsmöte varvid två tredjedels majoritet
krävs.

Mom. 9

Förening kan upplösas genom beslut med två
tredjedels majoritet på två på varandra följande
ordinarie årsmöten.
Förening kan även upplösas genom beslut av
distriktsstyrelsen om föreningen inte längre
har några medlemmar eller om det av annat
liknande skäl inte längre finns någon möjlighet
att avhålla ordinarie årsmöte med föreningen.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar överföras till distriktet.
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§9 REVISION
Mom. 1

För granskning av distriktets verksamhet och
förvaltning tillsätter ordinarie distriktsstämma
två revisorer jämte ersättare för dessa.

Mom. 2

Revisorerna ska till ordinarie distriktsstämma
avge revisionsberättelse grundad på granskning
av distriktsstyrelsens protokoll samt distriktets
räkenskaper och kassahandlingar.

Mom. 3

Revisorerna ska kallas till sammanträden med
distriktsstämman och distriktsstyrelse samt
fortlöpande erhålla handlingar och protokoll
från dessa sammanträden.
Revisorerna äger att när som helst ta del av
kassaförvaltarens alla böcker, räkenskaper och
de övriga distriktets handlingar som revisionen
anses kräva. Sådan rätt tillkommer jämväl av
ordinarie förbundsstämma utsedda verksamhetsrevisorer för förbundet. Revisorerna ska
lämna distriktsstyrelsen råd och biträde i uppkommande frågor rörande distriktets förvaltning.

§10 STADGEÄNDRING
För distriktet gäller dessa av förbundsstämman antagna
normalstadgar. Antar distriktet stadgar som avviker från
normalstadgan ska dessa, för att bli gällande, godkännas
STADGAR

av förbundsstyrelsen. Ändring av distriktets stadgar kan
beslutas endast av ordinarie distriktsstämma, varvid två
tredjedels majoritet krävs.

Moderata Ungdomsförbundet

Beviljade undantag ska dokumenteras av distriktsstyrelsen.

§11 UPPLÖSNING
För beslut om distriktets upplösande krävs två tredjedels
majoritet vid två på varandra följande ordinarie distriktsstämmor. Upplöses distriktet ska dess tillgångar överföras
till förbundsstyrelsen. Medlen ska av förbundsstyrelsen
användas till reorganisation av verksamheten.

STADGAR
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Stadgar och riktlinjer för Moderatkvinnorna
Stadgarna är antagna av partistyrelsen i juni 2007.

§ 1 ÄNDAMÅL
Moderatkvinnorna har till syfte att fördjupa moderata
kvinnors politiska kunnande, att skapa förutsätt-ningar för
ökade insatser i partiorganisationen och ökad kvinnorepresentation på alla nivåer. Arbetet skall koncentreras på
utbildning och rekrytering av kvinnor samt att lyfta fram
kvinnliga aspekter på politiska frågor.

§ 3 MODERATKVINNORNAS
BESLUTANDE ORGAN
Moderatkvinnornas stämma, råd och styrelse är Moderatkvinnornas beslutande organ.

§ 4 STÄMMA
Mom. 1.

Stämman, som är Moderatkvinnornas högsta
beslutande organ, består av styrelsen, länskvinnoordförandena, vice ordförande eller dess
ersättare, samt fem ytterligare ombud, proportionellt fördelade i förhållande till medlemsantal.
Till stämman adjungeras ordföranden för EFU:s
svenska sektion.

Mom. 2.

Ordinarie stämma hålles vartannat år på våren,
samma år som partiets ordinarie stämma och
arbetsstämma. Extra stämma hålles då styrelsen finner detta nödvändigt eller då minst en
tredjedel av länskvinnoordföranden begär det.

Mom. 3.

Moderatkvinnornas styrelse utfärdar kallelse
till stämman. Kallelse sänds i brev till länskvinnoordförande och vice ordförande senast
fyra månader före stämman. Kallelse till extra

§ 2 ORGANISATION
Moderatkvinnorna utgör en sammanslutning av kvinnliga
medlemmar i Moderata Samlingspartiet, engagerade i
nätverk, föreningar eller projektgrupper.
Moderatkvinnorna svarar i samråd med Moderata Samlingspartiet för att kvinnliga medlemmar får information om
Moderatkvinnorna och dess verksamhet.
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Mom. 4.

Mom. 7.

Rätt att till ordinarie stämma väcka förslag
tillkommer Moderatkvinnornas styrelse, kvinnoföreningar/nätverk/sammanslutningar och
moderata kvinnliga medlemmar.

Vid sluten omröstning skall valsedlarna för att
vara giltiga, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser. Öppen
omröstning sker genom uppvisande av röstkort,
men efter en sådan omröstning skall rösträkning ske med upprop, om en röstberättigad
stämmodeltagare begär det.

Förslag till ordinarie stämma skall vara länskvinnoordförandes au/styrelse inom det förbund
motionären tillhör tillhanda inom tid som
styrelsen fastställer, dock senast tre månader
före stämman. Länskvinnoordförandes au/styrelse skall yttra sig över förslaget samt av- eller
tillstyrka detsamma.

Utgången av omröstningen bestäms genom
enkel majoritet, utom vid omröstning i stadgefrågor, då två tredjedels majoritet erfordras. Vid
lika röstetal avgör lotten då fråga gäller val. I
andra frågor har ordföranden utslagsröst.

Länskvinnoordförande lämnar förslag direkt till
Moderatkvinnornas styrelse.
Mom. 5.

Mom. 6.

Förslag som önskas behandlat vid stämman
skall vara inlämnat till Moderatkvinnornas styrelse senast två månader före stämman.

STADGAR

Ledamöter av styrelsen har inte rätt att delta i
beslut om ansvarsfrihet för denna.
Mom. 8.

Vid ordinarie stämma skall motioner försedda
med Moderatkvinnornas styrelses yttrande
samt övriga stämmohandlingar sändas till
stämmoombuden senaste tre veckor för stämman.
Styrelsens yttrande över förslag till extra stämma avges så fort omständigheterna medger.

All omröstning vid stämman sker öppet. Voteringar i valfrågor skall dock vara slutna.

Enskilda medlemmar i moderaterna har rätt att
delta i stämmans överläggningar men ej framställa yrkanden eller delta i besluten.
Moderatkvinnornas styrelse har rätt att inbjuda
såväl representanter för andra sammanslutningar som enskilda personer till stämman samt
ge dem rätt att delta i överläggningarna men ej
framställa yrkan-den eller delta i besluten.

Mom. 9.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden
förekomma:
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stämma skall utfärdas omedelbart efter det att
beslut fattas om detta.

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

n) Val av två verksamhetsrevisorer för tiden
fram till nästa ordinarie stämma.

b) Val av sekreterare.

o) Val av sex ledamöter i valberedningen,
varav en ordförande, för tiden fram till nästa
ordinarie stämma.

c) Val av justerare.
d) Fastställande av röstlängd.

p) Val av ledamot samt ersättare till partiets
valberedning för en tid av fyra år. (Gäller
vid stämma samma år som partiets arbetsstämma.)

e) Fastställande av stämmans stadgeenliga
utlysande.
f)

Verksamhetsberättelse.

g) Ekonomisk redovisning.
h) Revisorernas berättelse.
i)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

j)

Förslag från styrelsen (propositioner),
inkomna övriga förslag (motioner), samt
behandling och beslut i stadgefrågor.

k) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
l)

Val av ordförande och vice ordförande för
tiden fram till nästa ordinarie stämma.

m) Val av minst tre och högst åtta ledamöter i
styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie
stämma.
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q) Övriga frågor.

§ 5 MODERATKVINNORNAS RÅD
Mom. 1.

Rådet, som då stämma ej hålls, är organisationens högsta beslutande organ, består av styrelsen, länskvinnoordförandena, eller ersättare
för dessa. Till rådet adjungeras ordföranden för
EFU:s svenska sektion.

Mom. 2.

Rådet sammankallas av styrelsen två gånger
om året, utom år då stämma hålls, då rådet
sammankallas en gång. Rådet har att behandla
ärenden i enlighet med ändamålsparagrafen.

Mom. 3.

Styrelsen utfärdar kallelse till varje råd. Kallelsen utsänds till länskvinnoordförandena senast
åtta veckor före varje råd.

Mom. 4.

Rådet fastställer årligen verksamhetsplan.
STADGAR

Rådet behandlar för Moderatkvinnorna och
länskvinnoordförandena gemensamma frågor.

§ 6 STYRELSEN
Mom. 1.

Styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden samt minst tre och högst åtta ledamöter
valda av Moderatkvinnornas stämma.

Mom. 2.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

Mom. 3.

Mom. 4.

Ordföranden ingår som ledamot i Moderata
Samlingspartiets partistyrelse och arbetsutskott. Vid förhinder fungerar vice ordförande
som ersättare i partistyrelsen.

Mom. 5.

Styrelsen kan knyta till sig projektgrupper i
aktuella frågor.

§ 7 VALBEREDNING
Mom. 1.

Val skall förberedas av valberedningen, som
sammankallas av dess ordförande.

Mom. 2.

Valberedningen skall sammanträda i så god till
att dess förslag kan ingå i stämmans handlingar.

Det åligger styrelsen:
att verkställa stämmans och rådens beslut,
att leda och ansvara för verksamheten i överensstämmelse med Moderatkvinnornas
ändamål och stadgar,
att upprätta de handlingar som krävs inför
stämma och moderatkvinnornas råd,
att bistå de regionala och lokala nätverken,
projektgrupperna eller lokala föreningarna i
deras verksamhet,
att upprätta moderatkvinnornas budget och
överlämna verksamhetsberättelse till stämman, samt

§ 8 MODERATKVINNORNAS
TJÄNSTEMÄN
Organisationens tjänstemän kan delta i överläggningarna
vid styrelsens, stämmans och rådets sammanträden, men
ej i besluten.

§ 9 STADGEÄNDRING
Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie stämma,
varvid två tredjedels majoritet erfordras, men skall innan

att lämna förslag på verksamhetsplan till rådet.
STADGAR
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Mom. 5.

de tillämpas godkännas av Moderata Samlingsparitets
partistyrelse.

§ 10 REGIONAL OCH LOKAL
ORGANISATION
Formerna för hur Moderatkvinnornas verksamhet bedrivs
regionalt och lokalt, fastställs av respektive förbund och
förening.
Riktlinjerna regionalt är att partiets förbundsstämmor efter
förslag från den ordinarie valberedningen väljer en länskvinnoordförande samt en ersättare för Moderatkvinnornas verksamhet. Länskvinnoordföranden, eller hennes ersättare, skall ingå i förbundsstyrelsen samt arbetsutskottet
och har tillsammans med förbundsstyrelsen till uppgift
att leda Moderatkvinnornas verksamhet i förbundet.
Förbundsstyrelserna ansvarar inför respektive förbundsstämma för aktivitet och ekonomi avseende verksamheten
inom Moderatkvinnorna. Länskvinnoordförande knyter till
sig projektgrupper i aktuella frågor.
Länskvinnoordförande eller någon hon utser skall sitta i
förbundets valberedning.

144

STADGAR

Arbetsordning för Moderata Samlingspartiets
Seniorer (MSS)
Arbetsordningen med ändringar fastställd av partistyrelsen
2005

MSS är en sammanslutning av seniormedlemmar i Moderata Samlingspartiet, engagerade i föreningar, klubbar,
nätverk och projektgrupper

§ 1 ÄNDAMÅL
MSS skall:
•

Verka för ökade insatser i partiarbetet från partiets
seniormedlemmar och för att dessa aktivt deltar i
den allmänna politiska debatten och därvid särskilt
inriktar sig på frågor som är viktiga för de äldre
medborgarna

•

Verka för ökad representation för seniorer på alla
nivåer

•

Skapa ett rikstäckande nätverk av seniorföreträdare på riks-, förbunds- och föreningsnivå

•

Företräda Moderata Samlingspartiet i samarbetet i
den Europeiska Seniorunionen (ESU)
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§ 3 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsåret är lika med kalenderåret

§ 4 ÅRSSTÄMMAN
Årsstämman är MSS hösta beslutande organ och består
avstyrelsen samt av ombud, utsedda på följande sätt
•

Varje länsförbund äger utse två ombud

•

Varje inom MSS verksam förening äger utse ett
ombud för varje påbörjat 100-tal av föreningens i
Moderata Samlingspartiet registrerade medlemmar

•

Partiföreningar/kretsar som bedriver organiserad
verksamhet för seniorer äger utse ett ombud
145

Moderata seniorer

§ 2 ORGANISATION

Antagen av MSS årsmöte 2000 och ändrad enligt beslut
av årsmötet 2005

Enskild medlem har efter anmälan närvaro- och yttranderätt vid årsstämman.

4. Godkännande av stämmans behöriga utlysande

Årsstämma hålls varje år före maj månads utgång. Kallelse
utsänds av styrelsen minst åtta veckor före årsstämman.

5. God kännande av dagordningen

Förslag som önskas behandlade av årsmötet skall ha
inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.
Omröstning skall ske öppet utom vid valfrågor, där den
skall vara sluten.
Utgången av omröstning bestäms med enkel majoritet
utom vid omröstning rörande arbetsordningen då två
tredjedelars majoritet erfordras. Vid lika röstetal avgörs
valfrågor genom lottning och i övriga frågor i enlighet med
den mening ordföranden företräder.
Extra stämma hålls då styrelsen eller minst en fjärdedel
av till närmast föregående årsstämma utsedda ombud så
finner påkallat och får hållas med kortare kallelsetid, dock
bör en kallelsetid av två veckor eftersträvas.
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och vice ordförande att
leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare och två rösträknare, tillika
justerare
3. Fastställand av röstlängd
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6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse och fastställande
resultat- och balansräkningar för medel som
förvaltas av styrelsen
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag från styrelsen (propositioner)
10. Inkomna övriga förslag (motioner)
11. Fastställand av antalet ledamöter i styrelsen
12. Val av ordförande i MSS, tillika ordförande i
styrelsen
13. Val av två vice ordföranden i MSS, tillika
vice ordföranden i styrelsen
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av två revisorer och ersättare för dessa
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
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Verksamheten inom MSS leds av styrelsen, som inom sig
utser sekreterare och vid behov övriga funktionärer.
Styrelsen består av ordförande, två vice ordföranden och
minst sju övriga ledamöter. Ordföranden och de två vice
ordförandena väljs på ett år. Övriga medlemmar väljs på
två år med tre respektive fyra ledamöter vartannat år.
Bestämmelser för omröstning i § 4 gäller också för styrelsen.

Länsförbund och partiföreningar/kretsar svara för ekonomin för verksamheten.

§ 8. UPPLÖSNING AV MODERATA
SAMLINGSPARTIETS SENIORER
Beslut om upplösning av MSS skall fattas vid årsstämma
och kräver minst tre fjärdedelars majoritet. Samtidigt med
beslutet om upplösning skall jämväl beslut fattas om hur
sammanslutningens eventuella tillgångar skall förfaras.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller
då minst två tredjedelar av ledamöterna begär det.

§ 6 ARBETSORDNING
Arbetsordning och ändring av denna skall antas av årsstämman med minst två tredjedelars majoritet och fastställas av partistyrelsen.

§ 7 REGIONAL OCH LOKAL
ORGANISATION
Formerna för hur MSS verksamhet bedrivs regionalt fastställs av länsförbunden. Formerna för hur verksamheten
bedrivs lokalt fastställs av partiföreningarna/kretsarna, i
förekommande fall efter samråd med seniorföreningarna.
STADGAR
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§ 5 STYRELSEN

Riktlinjer för verksamheten för verksamheten
inom Moderata Seniorer
Fastställda av Moderata Seniorers årsstämma 2005.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MSS
VERKSAMHET
Att vinna seniorväljarna för moderat politik och stärka
seniorernas ställning inom partiet

att

rekrytera seniorer, som medlemmar och sympatisörer.

att

skapa ett rikstäckande nätverk av seniorföreträdare
på riks-, förbunds och föreningsnivå.

Att nätverket MSS får ett formellt och stadgemässigt
erkännande så att
•

MSS blir representerat i partistyrelsen genom ordföranden eller ersättare för denna,

•

MSS får rätt att utse ombud till partistämman och
att väcka förslag till denna,

Vi skall verka för att moderaterna i sin politik beaktar seniorerna i samhället och frågor som är viktiga för dem och
för att denna får genomslag på alla nivåer.

•

MSS blir representerat i förbundsstyrelserna (den
länsansvariga som ordinarie eller adjungerad) och i
förbundsstämman,

MSS STÄLLNING INOM PARTIET

•

Föreningarna utser senioransvarig som knyts till
föreningsstyrelserna (som ordinarie ledamot eller
som adjungerad)

ATT VINNA SENIORVÄLJARNA FÖR
MODERAT POLITIK

Vi skall verka för:
att
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ta tillvara och stärka samhörigheten mellan partiets
seniormedlemmar och engagera dem i det politiska
arbetet.
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•

Grunderna för MSS organisation framgår av arbetsordningen § 2:
”MSS är en sammanslutning av seniormedlemmar i Moderata Samlingspartiet, engagerade i föreningar, klubbar,
nätverk och projektgrupper.”
Vi skall eftersträva följande organisation och former för
vårt arbete:

FÖRBUNDSANSVARIGA
De förbundsansvariga är de viktigaste kontaktpersonerna i
vårt nätverk och skall:
•

Svara för kontakterna med styrelsen för MSS

•

Svara för kontakterna med förbundsstyrelsen, den
moderata partigruppen i landstinget och övriga
moderata politiker inom förbundet och verka för att
våra politiska mål får genomslag inom detta

•

Verka för att vi har verksamhet inom alla partiföreningar och svara för kontakterna med seniorföreträdarna inom dessa
Vid behov genomföra regionala möten

STYRELSEN FÖR MSS
Styrelsen för MSS har det övergripande ansvaret för verksamheten och skall

Svara för MSS medverkan inom den Europeiska
Seniorunionen (ESU) och kontakterna med den
moderata gruppen i EU-parlamentet

•

Svara för kontakterna med partistyrelsen och riksdagsgruppen

•

Utarbeta förslag till politiska mål inom områden
som är viktiga för de äldre och verka för att dessa
beaktas i partiets programarbete

•

•

Utarbeta och sprida gemensamt informationsmaterial

De föreningsansvariga skall:

•

Stödja de regionala och lokala nätverken och arrangera eller medverka i gemensamma aktiviteter

STADGAR

FÖRENINGSANSVARIGA
•

Verka för att aktivera seniormedlemmarna inom
föreningarna
•

Svara för kontakterna med de länsansvariga, föreningsstyrelserna och de moderata
partigrupperna inom fullmäktige och verka
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ORGANISATIONEN AV MSS.

för att våra politiska mål får genomslag
inom kommunerna

•

Skriftlig information, som främst omfattar utskick
från styrelsen och vår ”tidning” Vi Seniorer. Sändlistan för utskick från styrelsen måste, bl.a. av ekonomiska skäl, vara begränsad till förbundsansvariga
inom MSS och centrala och regionala organ inom
partiet. Detta förutsätter att de som får informationen (särskilt de förbundsansvariga) vidarebefordrar
den till föreningsansvariga och andra som de bedömer behöver ha den. Vi Seniorer utsänds enligt
sändlista enligt ovan och härutöver till dem som
anmält att de vill ha den (”prenumeranter”)

INFORMATION
Informationen är en viktig del av vår verksamhet. Målen
för den är:
•

Att ge våra medlemmar en fortlöpande information
om aktuella politiska frågor med tyngdpunkt på
sådana som är viktiga för de äldre

•

Att inom partiet skapa kunskap och förståelse för
sådana frågor

•

Digital information, vi skall senast hösten 2005 ha
en egen hemsida.

•

Att hos de äldre väljarna sprida kunskap om moderat politik

•

Valmaterial som är särskilt inriktat på att belysa
frågor som är viktiga för de äldre.

Medlen för informationen är:
•

Möten och konferenser arrangerade av styrelsen
för MSS. Dessa har som syfte att ge våra företrädare tillfälle att träffas och ge ledande företrädare
för partiet m.fl. tillfälle att orientera om aktuella
politiska frågor och ta del av våra synpunkter. De
viktigaste konferenserna är de årliga årsstämmokonferenserna (på våren) och temadagarna (på
hösten)

•

Regionalt arrangerade möten, vid behov med stöd
och deltagande av styrelsen
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