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Stadgar för partiet Vår Framtid - Klippan (VF),  

med säte i Klippans kommun. 

§ 1 Syfte:  

VÅR FRAMTID - KLIPPAN verkar för en för hela kommunen optimal utveckling. Vi respekterar 

alla människors olikheter och värnar demokratin. Vi värnar valfriheten och den enskildes 

möjlighet till påverkan. Våra lokala förutsättningar sätts alltid i fokus och vi är alltid 

ambassadörer för vår kommun. Vi står varken för rött, blått eller grönt. Bara sunt förnuft!!! 

§ 2 Medlemskap 

2:1 

Efter prövning av partistyrelsen kan alla som vill verka för partiets syften bli medlem. 

Medlem skall erlägga årsavgift enligt årsmötesbeslut. 
 

2:2 

Medlem har närvarorätt, yttranderätt, motionsrätt och rösträtt på årsmöten och extra 

årsmöten. Medlem kan representera VÅR FRAMTID - KLIPPAN med offentliga uppdrag 

som tilldelas av VÅR FRAMTID - KLIPPAN:s styrelse eller beredningsgrupp. 

  2:3 

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller motverkar partiets syften kan, efter hörande av 

medlemmen, uteslutas av partistyrelsen. Skriftligt meddelande med motivering till 

uteslutning eller vägran om medlemskap översänds till berörd person. Den som uteslutits 

efter beslut av styrelsen, har ej längre de rättigheter som ett medlemskap i VÅR FRAMTID - 

KLIPPAN innebär. Årsmöte eller extra årsmöte beslutar om eventuellt återinträde. 

§ 3 Organisation och Beredningsgrupp 

VÅR FRAMTID - KLIPPAN:s verksamhetsområde är Klippans kommun. 

VÅR FRAMTID - KLIPPAN utgörs av dess medlemmar.  

Medlemmarna väljer styrelse genom årsmöte eller extra årsmöte.   

  I syfte att stimulera den politiska debatten och synkronisera partiets ställningstaganden 

genomförs möten med Beredningsgruppen på tid och plats som bestämmes av styrelsen. 

Gruppmötet är partiets högsta beslutande organ för den politiska inriktningen mellan 

årsmöten och tillika rådgivande för kommunstyrelse-, nämnds- och 

kommunfullmäktigegrupp i politiska frågor. Beredningsgruppen består av fem 

ledamöter. 
Beslutande på gruppmöte är: Beredningsgruppen och kommunfullmäktigeledamöter samt 

ersättare. 
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§ 4 Partistämma, året innan val 

Partistämma hålls före augusti månads utgång året innan valår med inriktning mot 

kommande val. Kallelse enl. årsmöte. 

§ 5 Partistyrelsen 

5:1:1 

Partistyrelsen består av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter. 
 

5:1:2 

Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av två ledamöter samt ordföranden. 
 

5:1:3 

Ordföranden är sammankallande. 
 

5:1:4 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 

5:2 

Styrelsens uppgifter är att: 

• planera, leda och samordna partiets verksamhet 

• planera, handha och ansvara för partiets ekonomi 

• planera, leda och samordna valarbetet i Klippans kommun 

• ansvara för partiets nomineringsarbete för valsedel till kommunfullmäktige samt 

   för tillsättande av de kommunala poster som partiet erhållit i samband med allmänna  

   val och eller teknisk valsamverkan. 

• ansvara för utbildning och valarbete 

• utveckla partiorganisationen 

• ansvara för medlemsvärvning och medlemsvård 

• ansvara för årsmöten och övriga möten 

• godkänna referensgrupper för nämnderna. 
 

5:3 

Styrelsen utser inom sig viceordförande och sekreterare. 
 

5:4 

Styrelsen väljer inom sig verkställande utskott om minst 3 personer. 

§ 6 Kandidatnominering till kommunfullmäktige 

6:1  

Partistyrelsen är ansvarig för nomineringsarbetet inför val av kommunfullmäktige enligt §4  
 

6:2  

Alla medlemmar som erlagt årsavgift och har accepterat att stå till förfogande, samt enligt lag 

är valbara, kan föreslås som kandidater på valsedeln till kommunfullmäktige. 
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   6:3 

Förslag på nomineringar ska sändas till medlemmarna via brev / e-post senast tre veckor 

innan nomineringsmötet. 

   6:4 

Partiets nomineringsmöte, där alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt, föreslår 

valsedel för partiet i valet till kommunfullmäktige. Förslaget insändes till styrelsen som 

fastställer valsedeln innan tryckning. 
 

6:5 

Om nomineringsarbetet ej följt partiets stadgar, kan medlem anmäla nomineringsbeslutet till 

partiets valberedning. Valberedningen avger ett yttrande om huruvida nomineringsarbetet 

följt partiets stadgar eller ej. Yttrandet tillsänds partistyrelsen för kännedom och eventuell 

åtgärd. 

§ 7 Årsmöte 

Partiets högsta beslutande församling är årsmöte eller extra årsmöte. Partiet håller årsmöte i 

enlighet med stadgarna. Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats 

som fastställs av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska ske genom styrelsens försorg minst fyra 

veckor före mötet. Kallelse ska ske genom brev / e-post och via kungörande på partiets 

hemsida. Föredragningslista publiceras på partiets hemsida. Motioner ska insändas skriftligen 

till styrelsen senast tre veckor innan årsmöte. Endast medlemmar som erlagt årsavgift senast 

i samband med kungörande har rösträtt och får kallelse via brev / e-post. Övriga hänvisas till 

partiets hemsida. 

   Följande ärenden ska förekomma på årsmöte: 

•  Mötets öppnande 

•  Val av ordförande och sekreterare till mötet 

•   Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

• Upprop och fastställande av röstlängd 

•   Fastställande av dagordning 

•   Fråga om mötet behöriga utlysande 

•  Styrelsens verksamhetsberättelse 

• Ekonomisk  redogörelse för det gångna året 

•   Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

•   Revisionsberättelse 

•   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen    

•   Verksamhetsplan, budget och övriga propositioner 

•   Inkomna motioner 

•   Fastställande av årsavgift 

•   Fastställande av styrelsearvode 
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•  Val av:  Ordförande för en tid av ett år.  

    Fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år, varav en kassör 

    Två styrelsesuppleanter för en tid av två år  

   Gruppledare tillika Beredningsgruppens sammankallande för en tid av  

    ett år, med möjlighet till omval. Gruppledaren bör vara 1:a namnet på  

    partiets valsedel. 
    Två revisorer för en tid av två år 

    En revisorssuppleant för en tid av två år. 

    Två ledamöter till valberedning för en tid av två år, varav en sammankallande  

• Information om övriga skrivelser som styrelsen anser vara av allmänt intresse 

• Mötets avslutande. 

  Endast betalande medlem är valbar för förtroendeuppdrag. 

   Ett enigt årsmöte kan uppdra till styrelsen att tillsätta vakanta förtroendeuppdrag. 

  7:1 

Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen, revisorerna eller om 1/3 av medlemmarna skriftligen 

så begär. Ärenden ska skriftligen anmälas till styrelsen senast fem veckor innan begärt möte. 

Kallelse ska ske genom styrelsens försorg minst fyra veckor före mötet. Kallelse ska ske med 

brev / e-post och via kungörande på partiets hemsida. 

§ 8 Revison 

Partiets räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas snarast till revisorerna för 

granskning. Till årsmötet ska revisorerna inkomma med berättelse över föregående års 

förvaltning och räkenskaper samt föreslå årsmötet besluta: ”Revisorerna förslår årsmötet till- 

eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen”. 

§ 9 Möten 

På allmänna möten har medlemmar och övriga intresserade närvaro- och yttranderätt. 

§ 10 Ändring av stadgar 

Medlemmars förslag till stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före 

årsmötet. Förslag till stadgeändringar ska bifogas kallelsen till årsmötet. 

Ändring av stadgar kan fastställas av 3/4-majoritet av närvarande medlemmar på årsmöte 

eller extra årsmöte. Ändring kan också fastställas genom beslut med enkel majoritet vid två 

på varandra följande möten (årsmöte / extra årsmöte). 
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§ 11 Upphörande 

Partiet kan inte upplösas så länge fem medlemmar vill uppehålla verksamheten. 

Beslut om upplösning ska fattas vid två på varandra följande möten (årsmöte / extra 

årsmöte) genom enkel majoritet, för att vara giltigt. Det andra mötet måste hållas minst tre 

månader efter det första. 

Styrelsen ska omedelbart underrättas efter första mötets beslut. 

Upplöses partiet ska dess tillgångar överlämnas till Kommunstyrelsen i Klippan att användas 

till Vård/omsorgs- och skolfrågor. Partiets övriga handlingar överlämnas till Klippans 

kommun. 

 


