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STADGAR 1988
För miljöpartiet de grönas riksorganisation, antagna vid miljöpartiets
kongress i Sundsvall 9 Ð 12 april 1982,
senast reviderade vid miljöpartiet de grönas kongress i Uppsala 1 Ð 4 april
1988.

¤ 1 ändamål

Miljöpartiet de gröna har till ändamål att främja en politisk utveckling i
enlighet med partiets program och partikongressens beslut.

¤ 2 Organisation

Partiet består av en riksorganisation med tillhörande regionala och
kommunala avdelningar.
Regional avdelning motsvarar en riksdagsvalkrets.

¤ 3 Medlemskap

Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och
som betalar fastställd medlemsavgift kan beviljas medlemskap i partiet. 1)

Medlem ansluts till riksorganisationen och regional avdelning och till
kommunal avdelning om sådan finns.

Medlem kan vara medlem endast i en kommunal avdelning av Miljöpartiet de
gröna.

¤ 4 Avgifter

Enskild medlem erlägger för varje kalenderår en av partikongressen
fastställd medlemsavgift till riksorganisationen samt de avgifter till
regionala och kommunala avdelningar, som dessa fastställt.

¤ 5 Organ

Riksorganisationens organ är: partikongressen, förtroenderådet, politiska
utskottet, förvaltnings- utskottet, organisationsutskottet,
tidningsutskottet, samordningsgruppen, valberedningen och revisorerna.

¤ 6 Partikongressen

Partiets högsta beslutande organ är partikongressen, som hålles en gång per
år under april, maj eller juni månad.

Ombud till kongressen utses på följande sätt: Varje kommunal avdelning har
rätt att utse ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar i
riksorganisationen vid årsskiftet före aktuell kongress. Där regional och
kommunal avdelning sammanfaller, skall ett ombud för varje påbörjat
hundratal medlemmar räknas för varje kommunal valkrets för sig. Varje
regional avdelning har rätt att utse ett ombud.

Kongressombud får inte samtidigt vara ledamot i något annat av
riksorganisationens organ.
Kongressombud skall kunna styrka sin behörighet. Utsett ombud kvarstår i
kongressen tills nytt ombud utsetts.
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Extra partikongress hålles då så beslutas av förtroenderådet eller då minst
10% av medlemmarna begär det. Extra kongress kan endast behandla sådana
frågor som upptagits i kallelsen.

Kallelse till ordinarie kongress utfärdas tre månader före mötet och till
extra kongress en månad före mötet.

________________________________________________________________________
1) Kongressen beslöt den 3 maj 1986 att vid eventuellt återinträde, efter
ansökan, en karenstid  på minimum ett år  införes samt att en prövotid där
inga förtroendeuppdrag ges åt den eventuellt återinträdde under tiden fram
t o m nästkommande val införes.

Motionsrätt till kongressen har varje partimedlem, kommunal och regional
avdelning. Motion skall vara riksorganisationen tillhanda senast tolv
veckor före kongressen. Senast sex veckor före kongressen skall
riksorganisationen till de regionala och kommunala avdelningarna utskicka
inkomna motioner och behörigt organs yttrande över dem samt propositioner
från utskotten och programförslag.

Ordinarie kongress ska blÊa behandla följande frågor:

Ð förvaltningsutskottets verksamhetsberättelse jämte resultat- och
balansräkning för det gångna verksamhetsåret;
Ð revisorernas berättelse;
Ð ansvarsfrihet för utskotten;
Ð politiska utskottets rapport;
Ð organisationsutskottets rapport;
Ð tidningsutskottets rapport;
Ð till kongressen väckta motioner;
Ð programfrågor;
Ð medlemsavgift till riksorganisationen;
Ð val till utskotten.

Senast sex veckor före kongressen skall riksorganisationen till de
regionala och kommunala
avdelningarna utskicka förvaltningsutskottets verksamhetsberättelse jämte
resultat- och balans- räkning, politiska utskottets rapport,
organisationsutskottets rapport, tidningsutskottets rapport samt
revisorernas berättelse.

…vrig fråga tas upp till behandling efter beslut av kongressen med två
tredjedels majoritet. …vrig fråga avgöres efter beredning.

¤ 7 Förtroenderådet (FR)

Partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna är förtroenderådet,
som sammanträder minst två gånger om året. Förtroenderådet kan dock ej
fatta beslut som medför ekonomiska åtaganden för partiet utan
förvaltningsutskottets godkännande. Förtroenderådet består av ombud som
utses av de regionala organisationerna. Varje regional avdelning har rätt
att utse ett ombud. De regionala avdel- ningarna bör välja ombud som kan
delta i förtroenderådets möten under minst ett år. Förtroende- rådet är
beslutsmässigt om mer än hälften av ombuden är närvarande.

Extra förtroenderåd hålles då förvaltningsutskottet eller politiska
utskottet eller minst hälften av ombuden begär det. Ombud i förtroenderådet
skall kunna styrka sin behörighet.
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Kallelse till ordinarie förtroenderåd utsändes sex veckor före mötet och
till extra förtroenderåd två veckor före mötet. Till alla punkter på
dagordningen skall beslutsunderlag finnas med. Förvalt- ningsutskottet
svarar för att kallelse samt beslutsunderlag utsänds i stadgad tid samt
tillsammans med värdregionavdelningen för praktiska detaljer.
Regionavdelningarna svarar för förtroenderådets sammanträdeskostnader.

Förtroenderådet beslutar i alla programfrågor mellan kongresserna. Nya
program får dock antas endast på uppdrag av kongressen.
Förtroenderådet förrättar i förekommande fall fyllnadsval till utskotten.
Förtroenderådet är avgörande organ mellan kongresserna för enskild medlem
vid konflikt.
Förtroenderådet samordnar vid behov regionavdelningarnas valorganisationer
och program på landstingsnivå.
Förtroenderådet fastställer arbetsordning för utskotten efter förslag från
organisationsutskottet.

Efter förtroenderådsmöte har varje ombud ansvar för att mötets beslut följs
upp och redovisas till samtliga kommunavdelningar i regionen samt att
samtliga kommunavdelningar i regionen får information om beslut och
aktuella händelser i riksorganisationen.

¤ 8 Förvaltningsutskottet (FU)

FU består av ojämnt antal ledamöter mellan 5 och 11 jämte rangordnade
ersättare. Hela utskottet utses av partikongressen. FU ansvarar för
riksorganisationens ekonomi, administration, kansli, uppbyggnad av
avdelningar och interninformation samt förbereder partikongress och
förtroenderåd. FU utser inom sig sammankallande.

¤ 9 Politiska utskottet (PU)

PU består av ojämnt antal ledamöter mellan 5 och 11 jämte rangordnade
ersättare. Hela utskottet utses av partikongressen. Ledamöter bör komma
från olika delar av landet. PU företräder riks- organisationen utåt samt
ansvarar för riksorganisationens programarbete, utbildningsverksamhet,
extern information och kontakter med massmedia. PU förbereder politiskt
partikongressen och förtroenderådets sammankomster. PU utser inom sig
sammankallande.

¤ 10 Tidningsutskottet (TU)

TU består av jämnt antal ledamöter mellan 4 och 10 samt 3 rangordnade
ersättare. Hela utskottet utses av partikongressen. TU ansvarar för
riksorganisationens tidningsutgivning och för eventuell förlagsverksamhet.
TU utser inom sig sammankallande.

¤ 11 Organisationsutskottet (OU)

OU består av ojämnt antal ledamöter mellan 5 och 11 samt 3 rangordnade
ersättare. Hela utskottet utses av partikongressen. Ledamöter bör komma
från olika delar av landet. OU har att se över partiets organ och dess
stadgar, stödja organisationens och avdelningarnas uppbyggnadsarbete och
kontinuerligt verka för goda arbetsformer. OU utser inom sig
sammankallande.

¤ 12 Samordningsgrupp (SG)

En samordningsgrupp, rådgivande och underställd riksorganisationens organ,
tillsättes. SG består av en ledamot från vardera FR, PU, OU, TU och FU och
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utses av respektive organ. SG skall verka för koordination och
informationsutbyte mellan organen samt i FR initiera ärenden som utskotten
inte kan besluta i eller hänskjuter till FR.

¤ 13 Valberedningen

Valberedningen består av 9 ledamöter jämte ersättare som utses av
kongressen. Ledamöterna bör komma från olika delar av landet.
Valberedningen bereder valärenden vid nästföljande parti- kongress samt
fyllnadsval vid förtroenderåd dessförinnan. Kongressen utser
sammankallande.

¤ 14 Revisorer

Revisorerna utgöres av 4 av partikongressen utsedda personer, av vilka 2 är
ordinarie och 2 suppleanter. Revisorerna granskar riksorganisationens
verksamhet och räkenskaper.

¤ 15 Beslut på partikongressen och förtroenderådet

Som beslut gäller den mening som fått flest röster (enkel majoritet). Vid
lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordlägges eller
avföres frågan. Om frågan är av sådan art att ett avgörande måste träffas
har mötesordföranden utslagsröst. Omröstning sker öppet. Vid personval
hålles sluten omröstning om så begäres. Beslut om partiprogram fattas med
två tredjedels majoritet (kvalificerad majoritet). Beslut på ej utsänt
underlag får fattas endast om två tredjedelar av ledamöterna är ense om
beslutet. Beslutsrätt har endast valda ombud.

På partikongress har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Vid förtroenderåd har utskottsledamöter och revisorer närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt.

¤ 16 Medlemsomröstning

Partikongress eller förtroenderåd kan besluta om medlemsomröstning i
viktigare, kontroversiella frågor. Medemsomröstning skall alltid hållas, om
minst 10% av partiets enskilda medlemmar begär det.

¤ 17 Förtroendevalda inom riksorganisationen

Partiet bör motverka mångsyssleri och pampvälde såväl inom partiet som inom
politiken.

Ledamotskap i riksorganisationens organ får inte innehas för längre
sammanhängande tid än 6 år och inte samtidigt innehas i mer än ett organ
(utom samordningsgruppen).

Varje utskott skall bestå av minst 40% av varje kön.

Minst en femtedel av ledamöterna i varje utskott ersättes varje år.

Riksdagsledamot får inte väljas till utskott eller förtroenderåd.

Riksdagsledamot från miljöpartiet får ej omväljas mer än två gånger i
följd.

Vid tillämpning av denna paragraf anses ersättare likställd med ledamot.
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¤ 18 Revision

Riksorganisationens räkenskaper förs per kalenderår och överlämnas till
revisorerna senast den
15 februari.  Revisorernas berättelse överlämnas till FU senast den 15
mars.

¤ 19 Uteslutning av medlem

Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet.
Beslut om uteslutning fattas av förtroenderådet och kan överklagas till
partikongressen. Beslut om utslutning fattas med två tredjedels majoritet.

¤ 20 Godkännande och uteslutning av kommunal avdelning

Grundprincipen för Miljöpartiet de grönas verksamhet på lokal nivå är att
endast en organisation per kommun kan godkännas som partiets kommunala
avdelning. Godkänd kommunal avdelning kvarstår som sådan till dess att
förtroenderådet efter utredning fastställt att avdelningen uppenbart
motverkar Miljöpartiet de grönas program eller stadgar.

Inför behandling av ärende om godkännande eller uteslutning av kommunal
avdelning skall förtroenderådet tillsätta en medlingsgrupp som skall
försöka ena parterna. Medlingsgruppen tillsättes endast om någon av
parterna begär det.

Beslut om godkännande eller uteslutning av kommunal avdelning kan
överklagas till nästkom- mande kongress. Sådant beslut skall fattas med två
tredjedels majoritet.

Lokalt parti som accepterar medlemskap i annat riksparti eller har
medlemmar som inte betalar region- eller riksavgift kan inte vara kommunal
avdelning av Miljöpartiet de gröna om annan kommunal avdelning av
Miljöpartiet de gröna finns i kommunen.

¤ 21 Stadgeändring

Dessa stadgar kan av partikongressen ändras genom beslut med två tredjedels
majoritet av antalet avgivna röster.

¤ 22 Upplösning

Riksorganisationen kan upplösas genom beslut på ordinarie partikongress med
tre fjärdedels majoritet. Vid beslut om upplösning fattas även beslut om
hur riksorganisationens tillgångar skall disponeras.


