
  
 
 

   
 



  
Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
§ 1 Allmänt 
 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti är ett lokalt, självständigt politiskt parti i Nynäshamns kommun, 
Stockholms län.  
 
Sorundanet Nynäshamns kommunpartis syfte är: 
 

● Att vara en kommunpolitisk kraft 
● Att ha en humanistisk grundsyn 
● Att arbeta aktivt med att förbättra demokratin 
● Att vara oberoende av ideologier och kommersiella intressen 
● Att varsamt ta tillvara hela kommunens unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och 

tätort 
● Att se till helheten och eftersträva ett långsiktigt hållbart samhälle 
● Att ha en tydlig miljöprofil  
● Att vara öppna för samverkan med alla som vill utveckla kommunen positivt 

 
 
§ 2 Medlemskap  
 
Ansökan om medlemskap ska vara åtföljd av fastställd medlemsavgift. Ansökan behandlas och beslutas av 
styrelsen. Medlemskap kan erhållas av den som vill verka för partiets mål och är bosatt i eller har någon relation till 
Nynäshamn kommun.  
 
Styrelsen får ge i uppdrag åt särskild person att godkänna medlem och skriva in denne i medlemsförteckningen. 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta partiets 
mål och intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. 
 

● Medlemsavgift fastställes av årsmötet efter förslag av styrelsen. 
● Medlem skall årligen betala den medlemsavgift som beslutats av årsmötet.  
● Alla medlemmar som är upptagna i partiets medlemsförteckning samt erlagt medlemsavgift för 

innevarande arbetsår senast 3 veckor före aktuellt möte har rösträtt vid medlemsmöten/årsmöten. Enbart 
de som är bosatta i Nynäshamns kommun har rösträtt vid val till fullmäktigelistan. 

● Medlem är ansvarig för att hålla sina kontaktuppgifter aktuella.  
● Medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Nynäshamn kommun medges ej. 
● Medlemskapet upphör: 

 
o 12 månader efter att avgift erlagts, om inte ny medlemsavgift betalas   
o då styrelsen erhållit skriftlig begäran om utträde  
o då medlem uteslutits ur partiet.  

 
Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter 
till partiet, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller erhållit 
medlemskap i annat politiskt parti på kommunal nivå i Nynäshamns kommun. Beslut om uteslutning fattas av 
styrelsen men skall, om vederbörande så önskar, hänskjutas till nästkommande beslutande medlemsmöte. 
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§ 3 Valberedning 
 
Valberedningen utlyser val till politiska förtroendeuppdrag, nämndemän, politisk sekreterare m.m. Vid utlysningen 
anger Valberedningen hur man ansöker och sista ansökningsdag.  
 
Valberedningen bereder alla val till styrelse, politiska förtroendeuppdrag, nämndemän, politisk sekreterare m.m. 
Alla medlemmar kan lämna in förslag till Valberedningen gällande kandidater till styrelsen. En medlem kan också 
föreslå annan person än den som valberedningen föreslår till styrelsen. Årsmötet eller medlemsmötet avgör genom 
röstning. 
 
För val till politiska förtroendeuppdrag kan en styrelsemedlem föreslå en annan person än den som 
valberedningen föreslår, förutsatt att denna person har ansökt till förtroendeuppdraget och skickat de uppgifter 
som styrelsen har beslutat innan ansökningstiden har gått ut.  
 
 
§ 4 Styrelse 
 
Partiet skall ha en styrelse. Styrelsen skall verkställa årsmötes- och medlemsmötes beslut samt besluta i löpande 
ärenden; där så är lämpligt i samråd med partiledaren och rådgivande organ. Styrelsen ansvarar för partiets 
administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med partiprogrammet. Styrelsen beslutar om 
vem/vilka, förutom partiledaren/gruppledaren och vice gruppledaren, som för partiets talan inom olika områden.  
 
Styrelsen består av partiledaren, minst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter. 
Partiets politiska sekreterare ingår alltid i styrelsen, har befattning som sekreterare och har rösträtt. Om den 
politiska sekreterarens uppdrag upphör, ersätts den av den tillträdande politiska sekreteraren.  
 
Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och övriga befattningar som behövs. Avgår styrelseledamot under 
mandatperioden, inträder suppleant som ordinarie ledamot enligt följande turordning. Den suppleant som har 
längst sammanhängande mandatperiod i styrelsen går in som ordinarie ledamot. Vid behov av ny suppleant utses 
sådan av styrelsen för tiden fram till nästa årsmöte. Suppleanter har endast rösträtt när de ersätter en ordinarie 
ledamot. 
 
 
§ 5 Styrelsemöte 
 
Förslag till punkter på dagordningen kan lämnas av styrelseledamöter. Ordförande fastställer dagordningen i 
samråd med partiledare/gruppledare och/eller vice gruppledare. Den politiska sekreteraren ansvarar för att kallelse 
och dagordning skickas ut till styrelsen ca en vecka innan styrelsemötet. 
  
Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Röstning sker öppet utom vid 
personval, då sluten omröstning kan tillämpas om det finns flera kandidater till samma post. Vid lika röstetal har 
partiledaren utslagsrösten. Suppleanter har yttrande- och förslagsrätt, men har endast rösträtt när de ersätter en 
ordinarie ledamot. Suppleant inträder i frånvarande ledamots ställe enligt följande turordning: Den suppleant som 
har längst sammanhängande mandatperiod i styrelsen ersätter frånvarande ordinarie ledamot.  
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§ 6 Partiledare 
 
Partiledare tillika gruppledare och vice gruppledare utses av årsmötet vart fjärde år (valår). Partiledaren leder det 
politiska arbetet och skall stå som förstanamn på valsedeln för kommunfullmäktigeval samt vara beredd att inneha 
post som kommunalråd eller kommunalråd i opposition. Partiledaren skall ingå i styrelsen, dock ej som 
ordförande. Partiledaren väljer en eller flera medlemmar som tillsammans med partiledaren ska representera 
partiet vid förhandlingar om samarbetsavtal, teknisk valsamverkan, koalition eller liknande.  
 
Avgår partiledaren/gruppledaren och/eller vice gruppledaren under mandatperioden skall ny 
partiledare/gruppledare respektive vice gruppledare väljas på närmast kommande eller extrainkallat beslutande 
medlemsmöte.  
 
 
§ 7 Nominering till kommunfullmäktige vart fjärde år (valår) 
 
Vart fjärde år (valår) förbereder valberedningen upprättandet av kandidatlistor till kommunfullmäktige. Namnförslag 
ska framföras skriftligt direkt till valberedningen. Valberedningen fastställer tidpunkten för nomineringstidens 
utgång. Senast 1 månad före nomineringstidens utgång skall medlemmarna underrättas via partiets hemsida om 
sista dag för nominering samt om sin rätt att föreslå namn och formerna för denna rätt.  
 
Valberedningen upprättar ett förslag till en nomineringslista. Endast personer som är medlemmar i partiet och som 
har skrivit under partiets kandidatförsäkran kan väljas till nomineringslistan. Valberedningen framlägger sitt förslag 
till årsmötet. Endast de medlemmar som är bosatta i Nynäshamns kommun äger rösträtt till nomineringslistan.  
 
 
§ 8 Nominering till politiska förtroendeuppdrag och övriga representanter 
 
Till offentliga uppdrag skall såsom representant för partiet endast nomineras medlem av partiet som är folkbokförd 
i Nynäshamns kommun.  
 
Alla medlemmar kan söka till politiska förtroendeuppdrag. Ansökan ska kompletteras med de uppgifter som 
styrelsen har beslutat. Dessa uppgifter ska vara Valberedningen tillhanda innan ansökningstiden har gått ut.  
 
Partiledaren, i samråd med styrelsen, nominerar representanter till nämnder, råd, organ, offentliga uppdrag, 
nämndemän samt övriga förtroendeuppdrag.  
 
För val till politiska förtroendeuppdrag kan en styrelsemedlem föreslå en annan person än den som 
valberedningen föreslår, förutsatt att denna person har ansökt till förtroendeuppdraget och skickat in de uppgifter 
som styrelsen har beslutat innan ansökningstiden har utgått.   
 
 
§ 9 Skyldigheter för förtroendevald 
 
Förtroendevald eller av styrelsen utsedd person att representera partiet skall följa partiets linje vid 
ställningstagande i samband med sitt uppdrag. Partiets riktlinjer för respektive förtroendeuppdrag ska 
undertecknas innan val till politiska förtroendeuppdrag. Utvärdering av de politiska förtroendeuppdragen ska ske 
årligen förutom för fullmäktigeledamöter. Förtroendevald eller annan företrädare för partiet som missköter sin 
uppgift eller förlorat partiets förtroende kan uppmanas av partiledaren, i samråd med styrelsen, att lämna sitt 
uppdrag. Om det blir aktuellt med uteslutning, hänvisas till regler i § 2.  
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§ 10 Politisk sekreterare 
 
Politisk sekreterare väljs av styrelsen efter utlysning av Valberedningen. Ansökan ska kompletteras med de 
uppgifter som styrelsen har beslutat och ska lämnas in till Valberedningen innan ansökningstiden har gått ut. 
Styrelsen beslutar om hur den politiska sekreterarens engagemangsgrad ska fördelas mellan de olika åren i 
mandatperioden. Styrelsen beslutar om vem som arbetsleder den politiska sekreteraren.   
 
 
§ 11 Årsmöte 
  
Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Årsmötet är Sorundanet Nynäshamns kommunpartis 
högsta beslutande organ. Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning skall annonseras senast två veckor före 
årsmötet på partiets hemsida samt i lokalpressen i Nynäshamns kommun. 
  
De medlemmar, som önskar ta del av handlingarna i förväg såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 
och valberedningens förslag samt eventuellt beslutsunderlag för motioner och frågor som styrelsen hänskjuter till 
årsmötet, kan begära ut dessa handlingar från styrelsens sekreterare. Handlingarna skall också finnas tillgängliga 
strax före årsmötets början och under årsmötesförhandlingarna. 
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Motionerna ska vara utskrivna, 
undertecknade och skickade till partiets postadress.   
 
På årsmötet skall minst följande frågor behandlas:  
 

1. Fråga om kallelse har utsänts i behörig ordning.  
2. Genomgång och fastställande av röstlängd enligt § 2 i dessa stadgar.  
3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.  
4. Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandla under punkt 16. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.  
6. Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat- och balansräkningar.  
7. Revisorernas berättelse.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (styrelseledamöter har ej rösträtt i denna fråga). 
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet 

styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.  
10. Under valår skall dessutom följande frågor behandlas:  

o Fastställande av handlingsprogram inför valet.  
o Val av partiledare tillika gruppledare avseende nästkommande valperiod. 
o Val av vice gruppledare avseende nästkommande valperiod.   
o Val av kandidater på partiets valsedel till kommunfullmäktige.  

11. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. 
12.  Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande och en ordi- 

narie för en tid av ett år.  
13.  Beslut om medlemsavgiftens storlek.  
14.  I stadgeenlig tid inkomna motioner.  
15.  Ärenden som styrelsen beslutat förelägga mötet.  
16.  Frågor som anmälts under punkt 4.  
17.  Övriga frågor och information. 
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§ 12 Medlemsmöten 
 
Partiet skall ha minst ett medlemsmöte per år, som också kan vara årsmöte. Beslutande medlemsmöte ska hållas 
när beslut av större vikt ska fattas eller när minst trettio procent av medlemmarna framför önskemål om det till 
styrelsen. Det är styrelsen som kallar till medlemsmöte. 
 
Kallelse och dagordning till medlemsmöte skall utsändas till medlemmarna via mejl och annonseras på partiets 
hemsida senast två veckor före mötet. Dagordningen skall innefatta punkterna 1-4 samt 15-17 enligt § 11.  
 
De medlemmar, som önskar ta del av handlingarna i förväg, kan begära ut dessa handlingar från styrelsens 
sekreterare. Handlingarna skall också finnas tillgängliga strax före medlemsmötets början och under 
medlemsmötet. 
 
 
 
§ 13 Öppna gruppmöten 
 
Medlemmarna ska ges möjlighet att påverka hur partiets företrädare röstar i kommunfullmäktige och i nämnder 
m.m. Detta ska i första hand ske genom deltagande i diskussionerna vid partiets öppna gruppmöten, som hålls ca 
en gång/månad (förutom sommarmånaderna). De som representerar partiet i beslutande organ såsom 
kommunfullmäktige, nämnder etc. har ansvar för att de medlemmar, som så önskar och framför att de är 
intresserade av att ta del av handlingarna, kan ta del av dessa inför sammanträdena i kommunfullmäktige, 
nämnderna etc. när det är praktiskt möjligt. På gruppmötena har partiets företrädare också ansvar för att föredra 
de viktigaste ärendena och svara på frågor från medlemmarna. I andra hand, får medlemmar, som inte har 
möjlighet att delta i de öppna gruppmötena, möjlighet att påverka besluten genom att framföra sina åsikter till 
partiets företrädare i god tid före beslut ska fattas i kommunfullmäktige, nämnderna etc. När ny information eller 
nya förslag framförs på kommunfullmäktige, i nämnderna etc. får partiets företrädare fatta nya beslut utifrån dessa 
nya förutsättningar. I kommunfullmäktige kan ajournering begäras och även de medlemmar som är närvarande, 
men inte företräder partiet, kan då få möjlighet att påverka partiets beslut.  
 
Vid de öppna gruppmötena kan gäster bjudas in. Det kan t.ex. vara kommuninvånare som vill framföra sin åsikt 
eller har förslag till förändring.  
 
Förslag till punkter på dagordningen kan lämnas av alla medlemmar och dagordningen fastställs av 
partiledaren/gruppledaren och/eller vice gruppledaren. Den politiska sekreteraren skickar ut kallelse och 
dagordning ca en vecka innan mötet. Partiledare/gruppledare eller vice gruppledare är ordförande under de öppna 
gruppmötena.  
 
 
§ 14 Deltagande på partiets möten 
 
Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemöten, är alltid öppna för partiets medlemmar om inte styrelsen i särskilt 
fall beslutat om annat. Även styrelsemöten kan vara öppna för medlemmar, om styrelsen så beslutar.  
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§ 15 Beslutsordning 
 
För samtliga beslutsmöten inom partiet gäller att beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat finns angivet. Vid 
lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan genom ordförandens utslagsröst.  
 
Ärenden under punkterna 16 och 17 enligt § 11 och 12, (övriga och nyinkomna frågor) kan diskuteras, men beslut 
kan endast fattas i frågor som finns i utlyst dagordning.  
 
Bordläggning av fråga eller beslutspunkt sker då minst hälften av de röstberättigade så begär. Bordlagd fråga tas 
upp på nästkommande beslutande möte.  
 
Vid röstning genom ombud med fullmakt på medlems- eller årsmöte kan medlem företräda högst ytterligare en 
medlem. Medlem, som deltar genom ombud, kan reservera sig mot beslut och denna reservation ska vara skriftlig.  
 
Vill man reservera sig mot ett beslut, ska det anmälas direkt efter klubbat beslut. Vill man motivera sin reservation, 
ska detta ske skriftligt innan mötet är avslutat. 
 
 
§ 16 Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsår, firmatecknare. 
 
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Partiets arbetsår omfattar tiden från 
årsmötet till och med årsmötet påföljande år.  
 
Styrelseordförande och kassör tecknar partiets firma var för sig. Styrelsen kan också fatta beslut om ytterligare 
personer som har rätt att teckna partiets firma under det året fram till nästa årsmöte. De, som tecknar firman, kan 
också gemensamt utfärda fullmakt till partiledaren för att underteckna överklaganden m.m. som har politisk 
inriktning.  
 
 
§ 17 Revision 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga 
handlingar.  
 
Partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse, medlemsförteckning samt övriga 
handlingar som revisorerna önskar ta del av, skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.  
 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  
 
 
§ 18 Stadgeändring  
 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara 
årsmöte. Beslut ska ske med minst 2/3 majoritet. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor.  
 
 
§ 19 Partiets upplösning  
 
Beslut om upplösning av partiet skall fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara 
årsmöte. Beslut ska ske med minst 3/4 majoritet. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor. Om partiet 
upplöses skall medlemsmötet besluta om partiets tillgångar.  
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