STADGAR FÖR BJÄREPARTIET
Antagna vid Årsmötet 2011-03-28, rev. 2015-10-26, rev 2019-03-25

Allmänna bestämmelser
§ 1. Allmänt
Bjärepartiet är ett lokalt parti i Båstads kommun som verkar tvärpolitiskt för kommuninvånarnas
bästa. Partisymbolen är en solros. Partiets ändamål är att arbeta för verkställande av partiets
partiprogram. Partiprogram tas fram och godkänns av styrelsen.
§ 2. Beslutande organ
Partiets beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte samt Partistyrelsen.

§ 3. Firmateckning
Partiets firma tecknas av Styrelsens ordförande och kassören var för sig.

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsår
Partiets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t o m 31 december.

§ 5. Organisation



Den politiska föreningen Bjärepartiet handhar partiets organisation och medlemsfrågor.
Föreningen leds av Styrelsens ordföranden.
Politiska frågor handhas av Partigruppen (§ 20) som leds av gruppledare i
Fullmäktigegruppen, kallad Partiledaren.

Medlemskap
§ 6. Medlemskap
Medlem är den som vill främja Partiets strävanden, som efterlever dessa stadgar och som erlagt
fastställd årsavgift. Medlemskap beviljas av Styrelsen.
Medlemskapet upphör:
 då medlemsavgiften inte betalats inom 30 dagar efter det en påminnelse skickats ut.
 då styrelsen erhållit begäran om utträde.
 då medlem uteslutits ur partiet.
 då medlem gått med i ett annat lokalt politiskt parti
Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att medlemmen brutit mot Partiets
stadgar, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat partiets intressen eller
aktivt arbetar för någon med Partiet konkurrerande politisk organisation.

För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet av ledamöterna i Styrelsen.
Uteslutning ska föregås av att den som riskerar uteslutas ska beredas möjlighet att gå i svaromål
inom 2 veckor från att styrelsen meddelat att personen ifråga riskerar uteslutas.

§ 7. Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår och skall erläggas
senast den 31 januari det år som årsavgiften avser. Kassören ansvarar för att skicka ut anvisningar
för inbetalning av medlemsavgiften till föregående års medlemmar.

Årsmöte, extra årsmöte och revision
§ 8. Tidpunkt
Årsmötet skall hållas senast vid utgången av mars månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer.

§ 9. Kallelse
Kallelse med förslag till föredragningslista och därtill hörande handlingar skall senast 14 dagar före
Årsmötet tillställas medlemmarna.
Kallelse, utan handlingar, skall vara tillgänglig på partiets hemsida.

§ 10. Rösträtt
Rösträtt har medlem, som för innevarande år erlagt medlemsavgiften inom angiven tid. Ledamot av
Styrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor och revisorssuppleant.
Röstberättigad medlem får representera högst en (1) annan röstberättigad medlem genom skriftlig
fullmakt vid årsmöte eller extra årsmöte.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är representerade på mötet.
Vid nominering till kandidater för fullmäktigelistan äger enbart de som är bosatta i Båstads kommun
rösträtt.

§ 11. Medlemsförslag
Medlem får avge förslag till ärenden att behandlas på Årsmötet. Förslaget skall lämnas till Styrelsen
senast vid utgången av februari månad.

§ 12. Ärenden vid Årsmötet
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare
2. Godkännande av årsmötets utlysning samt fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
5. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av förslag framlagda av Styrelsen
10. Behandling av framlagda medlemsförslag
11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår
13. Fastställande av antalet ordinarie Styrelseledamöter.
14. Val av ordförande i Styrelsen
15. Val av styrelseledamöter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter
väljs vartannat år samt val av suppleanter varje år.
16. Val av två revisorer jämte en suppleant
17. Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning
18. Under valår:
◦ Fastställande av handlingsprogram inför valet.
◦ Fastställande av partiprogram för kommande valperiod
19. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

§ 13. Extra Årsmöte
Extra Årsmöte hålls då Styrelsen så finner påkallat. Styrelsen är skyldig att kalla till Extra Årsmöte när
minst en tredjedel av Partiets medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och innehålla
skälen för begäran. När Styrelsen mottagit begäran om Extra Årsmöte ska inom 7 dagar kallas till ett
extra årsmöte att hållas inom en månad från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före
mötet tillställas medlemmarna. Underlåter Styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som
begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid Extra Årsmöte får endast de i föredragningslistan upptagna ärenden hanteras. I övrigt gäller vad
som för årsmötet är stadgat i tillämpliga delar.
Extra årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är representerade på mötet.

§ 14. Extra årsmöte året före valår
Extra Årsmötet skall hållas senast i november månad året före valår för att utse Partiets valombud
samt valkommitté. Valkommitté ska bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och utser sin egen
ordförande.
Nomineringsregler finns som bilaga till dessa stadgar. Dessa regler kan förändras genom
överenskommas eller omröstning vid detta möte.

§ 15. Revision
Revisorerna är valda av årsmötet och skall för medlemmarnas räkning granska Styrelsens arbete.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar.
Partiets årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari.
Revisorerna ska överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen
§ 16. Styrelsen
Styrelsen består av ordföranden, minst fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter i
fastställd ordning. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig
och eventuellt övriga funktionärer.
Styrelsen ansvarar för partiets administration samt planerar och leder partiets arbete i enlighet med
beslutad verksamhetsplan.
Styrelsen ansvarar för informationen till medlemmar.
Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Vid dennes förfall skall vice ordföranden eller annan som
Styrelsen utser träda i ordförandens ställe.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall protokollföra sina möten.
Suppleant har inte rösträtt men har närvaro- , yttrande- och förslagsrätt. Suppleant tjänstgör i den
av Årsmötet fastställda turordningen med rösträtt vid förfall av ordinarie ledamot.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet
fastställda turordningen. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv för tiden fram till
nästa årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 17. Sammanträden
Partistyrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter
begärt det. Partistyrelsen bör sammanträda varannan månad.

Fullmäktigegruppen
§ 18. Fullmäktigegruppen
Fullmäktigegruppen består av partiets ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.
Gruppens arbete leds av Partiledaren som utses av fullmäktigegruppen.
Vid partiledarens förfall utser övriga gruppen ordförande för mötet.
Fullmäktigegruppen tar ställning till huruvida gruppen skall rekommendera Partiets ledamöter att i
viss fråga inta en gemensam ställning. Det åligger partiledaren att inhämtar Partigruppens
ställningstagande i viktigare och principiella frågor som kommer att behandlas i kommunfullmäktige.

§ 19. Sammanträden
Fullmäktigegruppen sammanträder en timme innan fullmäktigemötet. Agendan utgörs av
ärendelistan i fullmäktigemötet. I beslut deltar ordinarie fullmäktigeledamöter samt de ersättare
som kommer att tjänstgöra vid det kommande fullmäktigemötet.
Ordinarie fullmäktigeledamot som ej kommer att delta i fullmäktigesammanträdet skall så snart
detta blir känt anmäla detta till partiledaren.
Vid sammanträde med fullmäktigegruppen ska ledamot och ersättare i förekommande fall redovisa
avvikande mening. Beslutar gruppen att rekommendera Partiets ledamöter att ta viss ställning till
ärende, ska ledamot, som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med
rekommendationen, anmäla detta vid gruppmötet.

Partigruppen
§20. Partigruppen
Partigruppen utgörs av styrelsen samt förtroendevalda (inkl. ersättare) ur de olika nämnderna och
ansvarar för partiets politiska arbete och genomförande av partiprogram. Partigruppen fastställer
partiets ställningstagande i viktigare och principiella frågor samt orienterar ledamöter om
kommunala beslut. Partigruppen fastställer hur man i övriga ärenden ska arbeta för att gagna
partiets verksamhet.
Partigruppen leds av Partiledaren. Vid dennes förfall leds Partigruppen av styrelsens ordförande. i
annat fall utser gruppen ordförande för mötet. Partigruppen fastställer sin arbetsordning för att
mest effektivt genomföra sitt arbete. Fullmäktigeledamot skall anmäla motioner, interpellationer
och frågor till partigruppen innan de väcks.
Partigruppen kallar till möten för utarbetande av kommande verksamhet i den utsträckning och med
de representanter utanför gruppen man anser behövs.

§ 21. Sammanträden
Partigruppen sammanträder tre till sju dagar innan Kommunstyrelsens sammanträde, kallelse
skickas på uppdrag av Partiledaren. Styrelsen äger också rätt att sammankalla partigruppen.
Partigruppen fastställer agendan och ska fokusera på politiska beslut för de olika nämnderna,
inkomna skrivelser, motioner samt övriga frågor som rör partiet politiska ställningstaganden.
Partigruppen skall protokollföra sina möten.

Beslutsordning, stadgar, m.m.
§ 22. Beslut och omröstning
Omröstning ska sker öppet, utom votering i personval som skall vara sluten. Utgången av omröstning
bestäms genom enkel majoritet, utom i frågor om stadgeändring eller upplösning (se §24 och §25).
Vid lika antal röster avgörs personval med lottning och övriga frågor med ny votering.
Om lika röstetal kvarstår avgörs frågan i enlighet med den mening som ordförande biträder.
Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning.
Mot beslut kan anföras reservation.

§ 23. Stadgetolkning
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett av stadgarna,
avgörs frågan av nästkommande Årsmöte, eller i trängande fall interimistiskt av Styrelsen.

§ 24. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av Årsmötet med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna
röster.

§ 25. Upplösning
För upplösning av Bjärepartiet krävs beslut av Årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna
röster. Beslutet skall ange hur Partiets behållna tillgångar skall användas.

§ 26. Deltagande på partiets möten
Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemötena, är öppna för partiets medlemmar om inte
styrelsen i särskilt fall beslutat om annat.

Bilaga 1
Nomineringsregler
1. Årsmötet skall året före allmänt val utse en Valkommitté. Valkommittén utser inom sig en en
ordförande, vice ordförande och sekreterare.
2. Valombud skall anmälas till valmyndigheten och bestyrks genom protokollutdrag. Denna
anmälan bör göras under hösten före valet. Anmälan är giltig intill dess ny anmälan om valombud
lämnas.
3. Kommitténs uppgifter är att förbereda valfrågor samt utarbeta förslag till valmanifest mm som
skall föreläggas partistyrelsen.
4. Kommittén träffas senast under december månad före valet för att organisera utskick med
förfrågan av partimedlemmarna, huruvida de önskar deltaga som kandidater. En bred information
skall biläggas förfrågan. Svaret skall vara skriftligt samt undertecknat och vara valkommittén
tillhanda senast den 15 jan av valåret.
5. Kommittén bestämmer slag av valsedel, vilket kan vara av två slag:
 Att den röstberättigade antecknar kandidaterna i den ordning han/hon vill se valsedeln.
 Att kryssa för ett antal namn.
Kandidaternas namn sätts upp i alfabetisk ordning (efternamn). Listan bör innehålla minst 30
namn. Kommittén tillsammans med partistyrelsen, har att diskutera om val skall genomföras med
en eller flera listor.
6. Snarast efter den 15 jan före val skickas valsedlar, innekuvert och ytterkuvert samt information
till partiets medlemmar.
7. Nomineringsmöte skall hållas under mars av valåret. Tidpunkt för nomineringsmöte bestäms av
kommittén. Kommittén svarar för kallelsen.
8. Valsedlarna skall returneras till ordförande för kommittén och skall vara tillhanda senast tre
veckor före utsatt nomineringsmöte.
9. Ordförande samlar alla röstbreven. Inom en vecka träffas kommittén för avprickning mot
röstlängd, medlemsmatrikeln. Ytterkuverten öppnas och innerkuverten läggs i en valurna (låda).
Därefter kastas samtliga ytterkuvert.
Innerkuverten öppnas och sammanräkning genomförs. Kommittén upprättar rådgivande
förslag till kandidatlista.
10. Vid ordinarie årsmöte, vid valår tillika nomineringsmöte, i mars fastställs valsedeln.
Kandidatnamnen skall antecknas i den ordning de ska står på valsedeln.
11. Innan listan slutgiltigt fastställes, skall godkännande och förbindelserna gentemot partiet
undertecknas av kandidaterna.

