Stadgar för Socialisterna

antagna vid organisationens tredje landsmöte, 2012
1. Grundsats
1.1 Socialisterna vill främja en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande
värderingar för människans sociala, politiska och ekonomiska frigörelse genom avskaffandet av det på
lönearbetet och privategendomens vilande borgerliga klassamhället.
2. Organisationen
2.1 Organisationens namn är Socialisterna.
2.2 Organisationens verksamhet utgår ifrån de lokala socialistföreningarna och lokalgrupperna.
2.3 Landsmötet är organisationens högsta beslutande organ.
3. Medlemskap
3.1a Alla som godkänner de för Socialisterna gällande stadgar och program kan bli medlemmar i organisationen.
3.1b Medlemskap i annan organisation som inte strider mot Socialisternas grundsats är inget hinder för
medlemskap i Socialisterna.
3.2a Avgifter för medlemskap samt stödmedlemskap i organisationen fastställs av landsmötet.
3.2b Enskild medlem / stödmedlem ska betala den medlemsavgift / stödmedlemsavgift som landsmötet
beslutat.
3.2c Om en medlemsavgift inte betalas på tre månader skall berörd medlem kontaktas och meddelas att om
denne inte betalar medlemsavgift inom ytterligare 3 månader kommer dennes medlemskap i Socialisterna att
upphöra.
3.3 En medlem som har brutit mot Socialisternas stadgar och / eller aktivt motarbetat Socialisternas organisation och målsättning kan temporärt stängas av av lokalföreningen eller den nationella styrelsen men en
uteslutning kan enbart göras av landsmötet och då med två tredjedels (2/3) majoritet.
4. Landsmötet
4.1 Landsmötet skall hållas under första kvartalet av ett nytt kalenderår.
4.2 På landsmötet har alla medlemmar röst- yttrande- och förslagsrätt.
4.3 Om en tredjedel (1/3) av organisationens medlemmar eller två tredjedelar (2/3) av den
nationella styrelsens ledamöter så begär skall ett nytt landsmöte hållas inom 8 veckor.
4.4 Kallelse till landsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 6 veckor innan utsatt datum.
4.5 Motioner skall vara den nationella styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan landsmötet.
4.6 Den nationella styrelsen ansvarar för landsmötets förberedelser och genomförande fram tills dess att en
nationell styrelse har valts.
4.7 Landsmötet är beslutsmässigt när minst en tredjedel (1/3) av organisationens medlemmar är närvarande.
4.8 Beslut under landsmötet sker genom omröstning med enkel majoritet.
4.9 Ändringar av organisationens stadgar och politiska program kan endast göras av landsmötet.
4.10a Organisationens valberedning väljs av landsmötet och skall bestå av 2 personer.
4.10b Valberedningens uppgift är att årsvis inför varje landsmöte presentera ett förslag på ny styrelse.
5. Nationell styrelse
5.1 Den nationella styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt minst 2
ledamöter.
5.2 Den nationella styrelsen utses med enkel majoritet av landsmötet och har mandat på 1 år eller tills nästa
landsmöte hålls.
5.3a Den nationella styrelsens uppgift är att förbereda, verkställa och organisera verksamhet mellan lokalföreningarna.

5.3b Det är den nationella styrelsens uppgift att ta in de av landsmötet fastlagda medlemsavgifter från
medlemmar samt lokalföreningar.
5.4 Den nationella styrelsen skall stå under lokalföreningarnas demokratiska kontroll och följa de av
landsmötena fattade besluten.
5.5 Den nationella styrelsen skall meddela lokalföreningarna om fattade beslut och idéer.
5.6 Den nationella styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande.
5.7 Den nationella styrelsen har som uppgift att skapa arbetsgrupper efter behov och förmåga.
5.8 Den nationella styrelsen beslutar om socialistföreningars och lokalgruppers inträde i organisationen.
6. Socialistföreningar
6.1 Socialisternas verksamhet utgår ifrån medlemsmötena.
6.2 På medlemsmötena fattas beslut med enkel majoritet. Kan majoritet inte uppnås har ordföranden utslagsröst.
6.3 På medlemsmötena har alla medlemmar röst-, förslags- och yttranderätt.
6.4a Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ.
6.4b Årsmötet ska hållas senast 1 månad innan landsmötet.
6.4c På årsmötet har samtliga medlemmar röst-, förslags- och yttranderätt.
6.4d Om en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller två tredjedelar (2/3) av styrelsens ledamöter så
begär skall ett nytt årsmöte hållas inom 6 veckor.
6.4e Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 4 veckor innan utsatt datum.
6.4f Styrelsen ansvarar för årsmötets förberedande och genomförande tills dess att en ny styrelse har valts.
6.5a Styrelsen utses med enkel majoritet av årsmötet.
6.5b Styrelsen består av ordförande, sekreterare samt minst 3 ledamöter.
6.5c I lokalföreningar med egen ekonomi skall även en kassör ingå i styrelsen.
6.5d Styrelsens uppgift är att förbereda, verkställa och organisera verksamhet mellan mötena.
6.5e Styrelsen skall stå under medlemmarnas demokratiska kontroll och följa medlemsmötenas fattade
beslut.
6.5f Styrelsens uppgift är att årligen sammankalla till minst 10 styrelsemöten samt 10 medlemsmöten.
6.5g Styrelsen skall på medlemsmötena informera om styrelsens fattade beslut och idéer.
6.6a Det åligger lokalföreningars styrelse med egen ekonomi att ta in de av landsmötet fastlagda medlemsavgifterna.
6.6b Hälften av lokalföreningens medlemsavgifter skall tillfalla den nationella kassan.
7. Lokalgrupper
7.1 En lokalgrupp består av ett antal medlemmar på samma ort som valt att organisera sig tillsammans men
inte bildat lokalförening.
7.2 Lokalgruppen är ett initiativ till att bilda en lokalförening.
7.3 Lokalgruppens verksamhet beslutas på medlemsmötena.
7.4 Lokalgruppens medlemsavgifter tillfaller den nationella kassan och skall användas för att främja tillväxten och verksamheten i lokalgruppen.
8. Arvoden
8.1 Organisationens medlemmar som är valda till parlamentariska församlingar där arvoden betalas ut har
rätt till förlorad arbetsinkomst samt reseersättning. Övriga arvoden skall tillfalla organisationens kassa.
9. Publikationer
9.1 Medlemmar får fritt använda organisationens namn i samband med egna publikationer. Publikationer
endast i organisationens namn kräver lokalföreningens eller den nationella styrelsens godkännande.

