Sjukvårdspartiet i Värmland STADGAR,
uppdaterade juni 2018

§ 1 NAMN
Sjukvårdspartiet i Värmland.
§2 SÄTE
Partiet har sitt säte i Värmlands län.
§ 3 ÄNDAMÅL
Sjukvårdspartiet i Värmland ska engagera sig i och arbeta för frågor som påverkar alla människors liv
och hälsa oavsett var i länet man bor, genom decentraliserad sjukvård och friskvård, bra kollektivtrafik,
engagerande skolmiljöer, regional utveckling och stimulerande närmiljöer.
§ 4a MEDLEMSKAP
Alla med grundläggande demokratiska
värderingar kan vara medlem i partiet.
Partiet tillåter medlemskap i andra partier.
Endast medlem i partiet är valbar till uppdrag.
§ 4b Partiet organiseras som lokala
föreningar inom de olika valkretsar som
gäller för landstingsval. Lokal förening kan
även bilda kommunvisa grupper för att
bedriva verksamhet på primärkommunal
nivå, Medlem tillhör den lokalförening i
vilken mantalsskrivningsorten ingår.
Medlem med hemortsrätt utanför
Värmland är direkt ansluten till partiet.
§ 4c
Lokala föreningen väljer egen styrelse och planerar egen verksamhet. Partiets grundläggande stadgar
och ändamål är gällande även för den lokala gruppen. Lokala gruppen upprättar för respektive aktiv
kommungrupp egen årlig ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelse som underställs eget
årsmöte för godkännande och revision. Den lokala föreningen/gruppen skall bidra till partiets
gemensamma kostnader. Storleken beslutas årligen i samband med partistämma.
Partiets grundläggande stadgar och ändamål är gällande även för lokala föreningar eller
kommungrupp. Lokal förening skall hålla årsmöte senast före februari månads utgång.
§ 4d
Medlemmar upp till 35 år kan även organiseras i SiV Ungdom, som väljer egen styrelse och planerar
egen verksamhet. Partiets grundläggande stadgar och ändamål är gällande även för SiV Ungdom.

Siv Ungdom upprättar egen årlig ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelse som underställs
eget årsmöte för godkännande och revision. Ungdomsföreningen skall bidra till partiets gemensamma
kostnader. Storleken beslutas årligen i samband med partistämma.
SiV Ungdom arbetar i hela Värmland men kan och bör även organisera lokala verksamheter.
SiV Ungdom arbetar under egen styrelse med eget ekonomiskt ansvar.
SiV Ungdom äger som egen organisation ansöka
om offentliga bidrag för sina särskilda verksamheter.
§ 5 ÅRSAVGIFT
Årsavgiften beslutas av årsmötet. I samband
med ansökan/inträde i partiet erläggs
medlemsavgiften.
§ 6 SKYLDIGHETER OCH
RÄTTIGHETER
Medlem har följande skyldigheter
- att erlägga avgifter enligt § 5
– att följa gällande stadgar,
– att följa fattade beslut.
samt följande rättigheter:
– att utöva beslutsrätt vid årsmöte.
– Varje medlem har en röst.
– Röstning får ej utövas
genom fullmakt.
– medlem äger rätt att väcka motion till
partistämma, förutsatt att han/hon
är mantalsskriven i Värmlands län.
Utträde:
Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid,
anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning:
Styrelsen har rätt att utesluta medlem, som
uppenbart och avsiktligt motverkar partiets
syften och verksamhet.
Sådant styrelsebeslut ska fattas av fulltalig
styrelse med minst 2/3-dels majoritet.
§ 7 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsår, tillika räkenskapsår,
är lika med kalenderår.
§ 8 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte skall hållas under första
kvartalet varje år. Kallelse ska ske genom
annons i minst två länstidningar eller genom
personligt brev till medlemmarna som avsänds
senast två veckor före årsmötet. Vid ordinarie
årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare,
samt två rösträknare.
4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad
ordning.

5. Styrelsens berättelse över verksamheten
under det gångna året.
6. Styrelsens ekonomiska redogörelse
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och
balansräkningar.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande, mandattid ett år.
11. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter och ersättare. Mandattid två
år. (Första året ett år för hälften av ledamöter.)
13. Val av revisorer och ersättare, mandattid ett år.
14. Beslut om antalet ledamöter i valberedning.
15. Val av valberedning samt sammankallande
inom denna.
] 6. Fyllnadsval ( i förekommande fall)
17. Motioner till årsmötet.
18. Beslut om medlemsavgift
för nästkommande år samt senaste datum
för inbetalning av denna.
19. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och
övriga anmälda frågor, som årsmötet
beslutar skall upptas till behandling.
20. Avslutning.
§ 9 PARTISTÄMMA
Partiet kan utöver årsmötet samlas till
partistämma för samråd och information i
angelägna frågor. Årsmötet kan även uppdra
till partistämma att besluta i särskilda frågor.
Kallelse till partistämma sker som till årsmöte.
§ 10 MOTIONER
Medlem av partiet har rätt att inkomma med
motion som, för att kunna behandlas av
årsmötet, skall ha inkommit till styrelsen senast
15 januari.
§ 11 STYRELSEN
I. Partistyrelsen är det verkställande organet
mellan årsmötena. Partistyrelsen skall
verkställa årsmötets beslut.
2. Partistyrelsen består av ordföranden samt
minst fyra ledamöter och två ersättare.
3. Partistyrelsen är beslutsmässig då
ordföranden eller dennes ersättare samt
minst hälften av ledamöterna eller deras
ersättare är närvarande.
4. På årsmötet väljs ordförande på ett år,
övriga ledamöter väljs på två år med
växlande avgång för halva antalet.
5. Partistyrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör, samt ett
arbetsutskott (AU) bestående av
minst tre ledamöter.
6. Styrelsen utser de kommittéer som anses
behövliga för verksamheten. Dessa
kommittéer lyder under styrelsen och
rapporterar till denna.
7. Vid styrelsemöten skall protokoll föras

och justeras.
8. Föreningens firma tecknas av kassör och
ordförande i förening.
9. Styrelsen ska till årsmötet lämna redogörelse
för verksamhet och förvaltning.
10. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst
eller den mening som ordföranden biträder.
11. Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamot
tillhanda senast en vecka före sammanträdet.
12. Styrelsen sammanträder vid behov, dock
minst två gånger årligen.
13. Styrelsen föreslår kandidater till
landstingsval (kommunalval) mm.
§ 12 REVISORER
Partistyrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa jämte ersättare utses på
årsmötet. Alternativt kan godkänd revisionsbyrå användas.
§ 13 RÄKENSKAPER
Partiets räkenskaper skall vara revisorerna
tillhanda senast den 31 januari.
§ 14 ÄNDRING AV STADGAR
Beslut om ändring av partiets stadgar skall tas
på två på varandra följande möten, varav det
första skall vara ett ordinarie årsmöte.
Beslut om stadgeändring skall tas med
minst två tredjedels majoritet av
antalet närvarande medlemmar.
§ 15 ÖVRIGT
Beslut om upplösning av partiet skall fattas
Av två på varandra följande partistämmor,
varav den första skall vara
ett ordinarie årsmöte.
Dessa stadgar beslutades av
Årsmötet 2016-03-13
§4d och bekräftades av höststämman 2016-10-10 för att få
giltighet.

