
                                                          Stadgar
                                                     för
                            Roslagspartiet  (802411-6108)

_____________________________________________

§ 1  Firma
Roslagspartiet är en ideell förening. Föreningens namn / firma skall vara 
Roslagspartiet. Roslagspartiet benämns i dessa stadgar för Partiet eller
Föreningen.

§ 2  Säte
Partiet skall ha sitt säte i Österåkers kommun

§ 3  Ändamål
Partiet skall ha till ändamål att genom politiskt arbete verka för att kommunin-
nevånarna erbjuds en hög livskvalite´, att behov som bostäder skola och om-
sorg tillgodoses, att kommunen ges god infrastruktur och  att näringslivet
erbjuds bästa kommunala service för att kunna utvecklas. Partiet skall därvid
verka för en effektiv förvaltning av skattemedlen. Partiet skall alltid verka för
att god etik, god moral och goda demokratiska regler tillämpas.

§ 4  Medlemskap
Medlem är den som följer dessa stadgar, vill främja partiets ändamål och har
betalat beslutad årsavgift.Medlem skall vara bosatt i Österåkers kommun, eller
äga fastighet i kommunen, eller på annat sätt driver verksamhet i kommunen.
Partiets styrelse äger utesluta medlem som även är medlem i annat politiskt
parti eller aktivt arbetar för sådant parti eller som genom sitt handlande mot-
arbetar partiets syften eller ändamål. Ett sådant styrelsebeslut kräver 2/3 
majoritet.
Ordinarie föreningsstämma / föreningsmöte skall fastställa medlemsavgiften 
för nästkommande år.
Den som lämnar partiet skall som en konsekvens av detta lämna de uppdrag
som personen innehar som företrädare för partiet.

§ 5  Rösträtt
Partimedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid 
föreningsstämma. Röstberättigad  är medlem som varit betalande medlem i 



minst 3 månader före ordinarie eller extra föreningsstämma. Varje röstberättigad 
medlem har en röst. Rösträtten kan utövas genom ombud med skriftlig fullmakt. 
Dock kan inget ombud befullmäktigas med fler än 2 (två) personliga fullmakter.

§ 6. Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall äga rum senast den 30 april. Extra förenings-
stämma skall äga rum då styrelsen så påkallar eller då minst 1/3 av antalet 
medlemmar så begär. Stämma som är extra stämma får inte fatta beslut i
annat ärende än de som angivits i kallelsen.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1.   Årsstämmans öppnande

2.   Fastställande av röstlängd

3.   Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsstämman

4.   Fråga om stämman behörigen utlysts

5.   Fastställande av dagordning

6.   Styrelsens verksamhetsberättelse

7.   Bokslut och revisionsberättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet

9.   Motioner och förslag från styrelsen

10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

11. Nominering och val av:
      a) ordförande
      b) vice ordförande
      c) övriga ledamöter och suppleanter
      d) en revisor och en revisorssuppleant
      e) ordförande, ledamot och suppleant i valberedningen
      g) övriga eventuellt förekommande val

12. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga 
      uppdrag samt övriga frågor.

13. Årsstämmans avslutande

§ 7  Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst två och högst fyra veckor
före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske minst en vecka före
stämman. Kallelse kan ske via e-post eller brev.



§ 8  Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av en ordförande med minst fyra och högst åtta
övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelseordförande utses av ordinarie 
föreningsstämma för tiden till och med nästkommande ordinarie föreningsstämma.
Styrelseledamöter utses på ordinarie föreningsstämma för tiden till dess ordinarie
föreningsstämma hållits under efterföljande år. För att undvika att hela styrelsen 
skall nyväljas vid en föreningsstämma kan styrelseledamot väljas för ett till två
år. Därutöver skall ordinarie föreningsstämma välja två suppleanter för tiden till 
och med nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande.
Det är styrelsens huvudsakliga uppgift att i samråd med partiets valda ledamöter
i kommunfullmäktige och nämnder formulera partiets politiska program.
Partiets valda ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder skall också ha till
uppgift att samverka med partistyrelsen.
I sin medelsförvaltning äger styrelsen ej utan särskilt bemyndigande från senaste
extra eller ordinarie föreningsstämma upptaga annan kredit än rörelsekredit om 
högst SEK 50.000  (femtiotusen).
Styrelsearvode som belastar partikassan och som kommer att kostnadsföras i
partiet, skall utgå endast efter beslut av ordinarie föreningsstämma.
För föreningens resurser ansvarar styrelsen.

§ 9  Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.
Kassören och ordföranden tecknar dock förenings firma var för sig upp till ett
belopp av SEK 25.000:- ( tjugofemtusen).

§ 10  Revisorer
För att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall en till två
revisorer jämte en suppleant utses. Revisorn och suppleanten utses på ordinarie 
föreningsstämma för tiden till och med nästkommande ordinarie förenings-
stämma.

§ 11  Valberedning
På ordinarie föreningsstämma skall en valberedning utses. Valberedningen skall 
bestå av två ledamöter och en suppleant. Valberedningens uppgift är att på 
nästa ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseordförande,
övriga styrelseledamöter och suppleanter som då skall väljas samt revisor och
revisorssuppleant. Valberedningens förslag skall sändas till medlemmarna 
tillsammans med kallelsen till föreningsstämman.

§ 12.  Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.



§ 13. Motioner
Motioner till ordinarie föreningsstämma skall inlämnas till styrelsen före januari
månads utgång.

§ 14. Vinst
Till förfogande stående vinstmedel skall balanseras.

§ 15. Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras endast efter likalydande beslut på två förenings-
stämmor i rad förutsatt att stämmorna hålls med minst 3 månaders mellanrum
och att besluten fattas med en röstmajoritet om minst 2/3 av de närvarande 
röstberättigade, och i förekommande fall inkluderat ombud med skriftlig full-
makt enligt § 5.

§ 16. Föreningens upplösning
Vid föreningens upplösning skall all egendom realiseras. Behållningen skall 
utskiftas till medlemmarna.

                                              * *  *

Dessa stadgar har antagits första gången vid extra föreningsstämma den 22
mars 2021 


