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N Framtidspartiet – organisation och
stadgar
att

kongress hålls vartannat år, före och efter det år då allmänna val sker

att

de som väljs till ombud på partikongressen har en mandattid om två år

att

ordinarie och suppleanter i partistyrelsen och verkställande utskott inte
kan vara kongressombud

att

riksdagsgruppens och EU-parlamentsgruppens representation på
kongressen förändras till tre respektive en representant

att

kongressens arbets- och beslutsformer förändras i enlighet med
utredningens förslag

att

förtroenderådet avskaffas och att dess stadgebundna uppgifter fördelas
ut på andra organ i partiet

att

partistyrelsen ska bestå av 33 ledamöter och 22 suppleanter med en
mandatperiod om fyra år.

att

partistyrelsens arbete ska inriktas på strategiska frågor

att

partistyrelsen får ansvar för att kalla till och samordna större nationella
samlingar inom partiet

att

partistyrelsen utformar delegationsordningar som uppfyller de
intentioner kring den centrala beslutsstrukturen som anges i
utredningen.

att

verkställande utskottet tar över ett antal arbetsuppgifter från dagens
partistyrelse

att

verkställande utskottet får inom sig bestämma vilka som ska adjungeras
till utskottets möten

att

verkställande utskottet utformar delegationsordningar som uppfyller de
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intentioner kring den centrala beslutsstrukturen som anges i
utredningen.
att

valberedning för val av partistyrelse och andra kongressval väljs av
kongress och har en mandatperiod om fyra år

att

valberedning för val inom partidistrikt och arbetarekommuner också
kan ha en mandatperiod om maximalt fyra år

att

valberedningens arbete och uppdrag utökas och förändras i syfte att
skapa större kontinuitet och bättre struktur i rekryteringsprocessen av
förtroendevalda

att

uppdra åt valberedningen att inom sig utforma en arbetsordning som
uppfyller de intentioner kring valberedningens arbete som anges ovan.

att

den nationella valberedningen ska arbeta på direktiv från kongressen

att

s-föreningar är grundorganisation. Där det saknas s-föreningar är
arbetarekommunen grundorganisation.

att

övergå till en enhetlig medlemsavgift och uppdra åt partistyrelsen att
återkomma med ett konkret förslag vid nästkommande partikongress,

att

kravet på resterande betalning vid återinträde avskaffas.

att

Socialdemokraterna inför ett mål om att årligen öka i medlemsantal.

att

anta följande förändringar av partiets stadgar

Ändringar i stadgarna
Kap. 2 §8 Moment 3:
Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges
Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet,
samt Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund har närvaro-, yttrande och
förslagsrätt vid verkställande utskottets sammanträden utom vid sådana
sammanträden som avses i moment 4.
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Kap. 2 §8 Moment 4:
När ordförande eller en majoritet av verkställande utskottets ledamöter så begär ska
utskottet sammanträda med enbart kongressvalda ledamöter och ersättare.
Kap. 3 §4 Moment 19:
Kongressen väljer en valberedning jämte suppleanter för denna under en tid av minst
ett och maximalt fyra år.
Kap. 4 §5 Moment 9:
Årsmötet väljer en valberedning jämte suppleanter för denna under en tid av minst
ett och maximalt fyra år.

N Framtidspartiet – motionsutlåtande
Motion K75 Tilläggs att-sats
att
när det förslag till valkretsindelning i Västra Götaland som
vallagsutredningen tagit fram realiseras ska partidistriktsindelningen
förändras så att den följer valkretsindelningen.

