MILJÖPARTIET DE GRÖNA
STADGAR ANTAGNA VID MILJÖPARTIETS KONGRESS APRIL 1992
¤ 1

Vision
Miljöpartiet de grönas vision är uthålliga, demokratiska
samhällen, lokalt och globalt inom naturens ramar - dessa samhällen lever i
fredlig samexistens och jämlikt samarbete.
Miljöpartiet de Grönas idŽ är
* solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
* solidaritet med kommande generationer
* solidaritet med världens folk
* solidaritet med människor i vårt eget land.
¤ 2

Ändamål
Miljöpartiet de gröna har till ändamål att främja en politisk
utveckling i enlighet med partiets program och kongressens beslut.
¤ 3
Medlemskap
3.1
Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och
stadgar och som betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i
partiet.
3.2
Medlem ansluts till riksorganisationen samt region- och
kommunorganisation.
3.3
Medlem får inte vara med i mer än en kommunorganisation.
¤ 4

Avgifter
Medlem erlägger för varje kalenderår en av kongressen fastställd
medlems-avgift, samt de avgifter som region- och kommun- organisation
fastställt.
¤ 5
Organ
5.1
Riksorganisationens organ är kongressen, valberedningen,
revisionsnämnden, partistyrelsen och förtroenderådet.
5.2
Skild från partiets övriga organ är tidningsstyrelsen för
stiftelsen Alternativet i svensk politik.
¤ 6
Kongress
6.1
Kongressen är partiets högsta beslutande organ.
6.2
Kongressen hålles en gång per år under april, maj eller juni
månad.
6.3
Kallelse till kongressen ska skickas till kommunorganisationerna
och samtliga medlemmar senast tre månader före kongressen.
6.4
Kongressombud:
6.4.1
Kommunal avdelning har rätt att utse ett
kongressombud för varje påbörjat
hundratal medlemmar i
riksorganisationen vidårsskiftet före aktuell
kongress.
6.4.2
Kongressombud ska kunna styrka sin behörighet med
protokoll.
6.5
Motioner och propositioner:
6.5.1
Motionsrätt till kongressen har varje medlem, kommunoch regionorganisation.
6.5.2
Motion ska vara riksorganisationen tillhanda senast
15:e januari samma år
som kongressen.
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6.5.3
Senast sex veckor före kongressen ska partistyrelsen
skicka motionerna med
sitt yttrande över dem till
kommunorganisationerna.
6.5.4
Senast sex veckor före kongressen ska partistyrelsen
skicka
propositionerna till
kommunorganisationerna.
6.6
Senast sex veckor före kongressen ska berört organ skicka
verksamhetsberättelser, resultat- och balansräkningar till
kommunorganisationerna.
6.7
Kongressen ska:
6.7.1
behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
6.7.2
behandla riksdagsgruppens rapport,
6.7.3
behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat- och balansräkning,
6.7.4
behandla partiets revisionsberättelse,
6.7.5
behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
6.7.6
behandla bokslut, årsberättelse och granskarnas
berättelse för
stiftelsen
Alternativet i svensk politik, se bilaga 1,
6.7.7
behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
stiftelsen Alternativet i
svensk politik,
6.7.8
behandla till kongressen väckta motioner och
propositioner,
6.7.9
fastställa medlemsavgift,
6.7.10
fastställa verksamhetsplan och budget,
6.7.11
välja språkrör,
6.7.12
välja övriga ledamöter i partistyrelsen,
6.7.13
välja styrelseledamöter och suppleanter för
stiftelsen Alternativet i svensk
politik,
6.7.14
välja revisionsnämnd och dess sammankallande,
6.7.15
välja valberedning och dess sammankallande,
6.7.16
välja revisorer och verksamhetsgranskare till
stiftelsen
Alternativet i svensk
politik.
6.8
Övrig fråga tas upp till behandling, och avgörs efter beredning
om tvåtredjedels majoritet av antalet avgivna röster är överens
om det.
6.9
Alla medlemmar ska ha närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på
partikongress.
¤ 7
Extra kongress
7.1
Extra kongress hålls om partistyrelsen så beslutar.
7.2
Partistyrelsen ska kalla till extra kongress om minst 10% av
medlemmarna begär det hos partistyrelsen.
7.3
Kallelse till extra kongress ska skickas till
kommunorganisationerna och samtliga medlemmar senast en månad före
extrakongressen.
7.4
Extra kongress kan bara fatta beslut i sådana frågor som
upptagits i kallelsen.
¤ 8
Revisionsnämnd
8.1
Revisionsnämnden består av sju ledamöter.
8.2
Revisionsnämndens uppgift är att kontinuerligt granska
riksorganisationens verksamhet och räkenskaper.
8.3
Revisionsnämnden avger revisionsberättelse till kongressen och
kontinuerliga rapporter till partistyrelsen och förtroenderådet.
¤ 9
Valberedning
9.1
Valberedningen väljs av kongressen och består av en ledamot från
varje region, varav nio är ordinarie och övriga ersättare. Valberedningen
väljs på ett år.
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9.2
Det ordinarie uppdraget roterar mellan regionerna.
9.3
Kongressen utser sammankallande i valberedningen.
9.4
Valberedningen är beslutsmässig när minst hälften av dess
ledamöter är närvarande.
9.5
Valberedningen bereder valärenden till nästföljande kongress.
¤ 10
10.1
språkrör.
10.2
10.3
10.4
åsikter.
10.5
10.6

Språkrör
Kongressen väljer, före val av partistyrelse, två jämställda
Språkrören ska vara en kvinna och en man.
Språkrören ingår som ordinarie ledamöter i partistyrelsen.
Språkrörens uppgift är att företräda partiet och föra ut dess
Om språkrör avgår ska nyval ske vid en kongress.
Språkrören kan vara riksdagsledamöter.

¤ 11
Partistyrelse
11.1
Partistyrelse väljs av kongressen på ett år.
11.2
Partistyrelsen består av ett ojämnt antal, 19-25, ledamöter.
11.3
Till partistyrelsen väljs inga suppleanter.
11.4
Partistyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess
ledamöter är närvarande.
11.5
Högst en tredjedel av partistyrelsen får samtidigt vara
riksdagsledamöter.
11.5.1
Om, efter riksdagsinträde, antalet riksdagsledamöter
i
partistyrelsen blir för
högt ska
riksdagsgruppen söka lösa frågan om vilka, utöver språkrören, som
kvarstår i partistyrelsen. Om enighet ej uppnås kvarstår de
riksdagsledamöter som
hade högsta röstetalet på kongressen.
11.6
Partistyrelsens uppgift är:
11.6.1
att leda partiets arbete,
11.6.2
att vara ett stöd för språkrören,
11.6.3
att sammankalla och förbereda kongressen och
förtroenderådet,
11.6.4
att med språkrören som främsta medel företräda
partiet och föra ut dess
politik,
11.6.5
att verkställa kongressbeslut,
11.6.6
att förvalta och ansvara för partiets tillgångar,
11.6.7
att utveckla partiets program och visioner för
partiets idŽmässiga
framåtskridande.
11.7
Bokslut och partistyrelsens verksamhetsberättelse ska vara
tillgänglig för revision senast den 1 mars.
11.8
Efter kongressen varje år utser partistyrelsen inom sig ett
arbetsutskott samt arbetsgrupper efter behov.
11.9
Arbetsutskottet består av sju ledamöter.
11.10
Språkrören är ständigt adjungerade till arbetsutskottet.
11.11
Arbetsutskottet har till uppgift att bereda partistyrelsens
ärenden.
¤ 12
Riksdagsgruppen
12.1
Riksdagsgruppen består av de som valts till riksdagsledamöter på
partiets valsedlar.
12.2
Riksdagsgruppen utgör bas och stöd för språkrörens agerande i
rikspolitiska frågor.
Språkrör som ej är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till
riksdagsgruppen.
12.3
Riksdagsgruppen ska som grund för sitt agerande i riksdagen ha
partiets program, så som det såg ut vid valet.
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12.4
Riksdagsgruppen avger enrapport om sitt arbete till varje
kongress
12.5
Vid nominering till riksdagsvalsedel ska kandidater redovisa de
eventuella åsikter som avviker från partiets.

¤ 13
Förtroenderåd
13.1
Förtroenderådet består av en ledamot från varje
regionorganisation.
13.2
Förtroenderådets uppgifter är:
13.2.1
att utgöra ett stöd för riksdagsgruppen och
partistyrelsen i deras
ställningstaganden i nya och/eller kontroversiella frågor, samt
13.2.2
att vara ett forum för informations- och
erfarenhetsbyte.
13.3
Förtroenderådet sammankallas minst en gång per år av
partistyrelsen. Det kan också kallas in av riksdagsgruppen på
riksdagsgruppens bekostnad.
¤ 14
Lokalorganisation och regionorganisation
14.1
Partiet är organiserat på tre nivåer. Lokalorganisation omfattar
primärkommun. Regionorganisation omfattar riksdagsvalkrets.
Riksorganisationen omfattar Sverige.
14.2
Lokal- och regionorganisationerna är självständiga vad avser
organisationsstruktur.
14.3
Lokal- och regionorganisationernas stadgar får ej strida mot
dessa stadgar.
¤ 15
Förtroendevalda
15.1
Varje organ i riksorganisationen ska bestå av minst 40 procent
av varje kön (principen om könskvotering).
15.2
Ingen får inneha en plats i något organ i riksorganisationen
längre än nio år i följd. Riksdagsledamot får sitta tre mandatperioder.
Samma person får därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år
(principen mot långsittande).
15.3
Ingen får samtidigt vara ledamot i flera av riksorganisationens
organ (principen mot mångsyssleri); undantag görs för
15.3.1
förtroenderådsledamot som får vara kongressombud,
15.3.2
riksdagsledamot som får vara partistyrelseledamot.
15.4
Personer som är anställda av miljöpartiets riksorganisation får
inte sitta i något av riksorganisationens organ (principen mot
tjänstemannavälde). Detta gäller inte förtroendevalda arvoderade av
riksorganisationen.
¤ 16
Beslut inom riksorganisationen
16.1
Beslut i riksorganisationen fattas med enkel majoritet om inte
annat angivs i dessa stadgar.
16.2
Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas
i riksorganisationen.
16.3
Beslut sker alltid öppet utom vid personval då sluten omröstning
ska genomföras om det begärs.
16.4
Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår
bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden
utslagsröst.
16.5
Beslut om det övergripande partiprogrammet fattas med två
tredjedels majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande
kongresser.

arkiv
miljöpartiet de gröna

16.6
Vid val får var och en rösta på högst det antal ledamöter som
ska väljas till respektive organ.
¤ 17
Medlemsomröstning
17.1
Kongressen eller partistyrelsen kan besluta att genomföra
medlemsomröstning i viktiga och/eller kontroversiella frågor.
17.2
Medlemsomröstning ska genomföras om minst 10 procent av partiets
medlemmar begär det hos kongressen eller partistyrelsen.

¤ 18
Delegation, adjungering och närvarorätt
18.1
Partiets organ har rätt att delegera beslut.
18.2
Delegation kan återkallas när som helst.
18.3
Vidaredelegation får ej ske.
18.4
Beslut får ej delegeras till grupp som består av både
förtroendevalda och anställda.
18.5
Partiets organ har rätt att besluta om eventuella adjungeringar
till sina möten.
18.6
Med adjungering följer närvaro-, yttrande och yrkanderätt.
18.7
Alla medlemmar har närvarorätt i alla partiets organ, vars möten
alltid skall vara öppna då inte särskilda skäl föreligger.
¤ 19
19.1

Uteslutning
Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas
ur partiet.
19.2
Beslut om uteslutning kan endast fattas av riksorganisationen.
19.3
Uteslutning gäller alla nivåer i partiet.
19.4
Beslut om uteslutning fattas med röstplikt och tvåtredjedels
majoritet av partistyrelsen
19.4.1
efter att lokal- och regionorganisations yttrande
inhämtats
19.4.2
och efter att medlingsförsök genomförts.
19.5
Om beslutet inte överklagas träder uteslutningen i kraft fyra
veckor efter det att beslutet delgivits medlemmen. Om beslutet överklagas
till närmast kommande ordinarie kongress är berörd medlem avstängd från
verksamhet i partiet fram till att överklagandet prövas.
19.6
Kongressen prövar ärendet genom att utse ett särskilt utskott på
nio personer för beslut i ärendet. Utskottet fattar beslut med röstplikt.
För att partistyrelsens beslut om uteslutning skall kvarstå, krävs
tvåtredjedels majoritet.
19.7
Utesluten medlem kan, efter ansökan som godkänts av lokal- och
regionorganisation, beviljas återinträde av partistyrelsen.
19.8
Inträde beviljas dock tidigast efter ett år från uteslutning.
¤ 20
Stadgeändring
20.1
Dessa stadgar kan ändras av kongressen genom beslut
20.1.1
med tvåtredjedels majoritet av antalet avgivna
röster, eller
20.1.2
med enkel majoritet vid två på varandra följande
ordinarie kongresser.
¤ 21
21.1

Upplösning
Partiet kan upplösas genom beslut på ordinarie kongress.
Detta beslut måste tas med tvåtredjedels majoritet av antalet
avgivna röster.
21.2
Vid beslut om upplösning fattas också beslut om hur
riksorganisationens tillgångar och skulder ska disponeras.
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