
  

 

 

 

 

 

 

Uppdrag att nominera till Socialdemokraterna i Stockholms 
årsmöte 2019 

 

• Styrelse, sju ordinarie väljs växelvis och nio ersättare. Ordförande och 

studieledare väljs särskilt.  

• Revisorer, tre ordinarie och tre ersättare  

• Granskningsutskott, sju ordinarie och sju ersättare, sammankallande väljs 

särskilt. 

• 15 direktvalda till representantskapet 

• Valberedning, sju ordinarie och sju ersättare, sammankallande väljs särskilt. 

• Fanbärare, fyra ordinarie och fyra ersättare  

 

Presentation av rollerna 
Styrelsen 

Partidistriktets styrelse ska bestå av tretton ledamöter och nio ersättare. Styrelsen 

väljs för en tid av två år. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och studieledare 

särskilt. Facklig ledare väljs särskilt efter förslag från fackliga utskottets 

representantskaps årsmöte. Styrelsen väljs växelvis sex ledamöter varje år. Nio 

ersättare väljs varje år. Kommunsekreteraren är verkställande ledamot av styrelsen. 

 

Revisorer 

Revisorerna uppdrag är att granska styrelsens verksamhet under året samt 

organisationens räkenskaper. Revisorerna ansvarar inför partiorganisationens årsmöte 

för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för partidistriktets styrelse.  

 

Granskningsutskott  

Granskningsutskott för granskning av styrelsens verksamhet samt uppföljning av de 

beslut som de socialdemokratiska ledamöterna av riksdagen, landstingsfullmäktige, 

kommunfullmäktige och stiftsfullmäktige är bundna av.  

 

Valberedning 

Partidistriktets valberedning väljs årligen och bereder val till partidistriktets årsmöte. 

Valberedningen har till uppdrag att ge förslag på förtroendevalda utifrån den 

kompetens och representation som behövs för att leda partidistriktet. 

 

Direktvalda 

Direktvalda till representantskapet är en roll som möjliggör för andra organisationer 

och intressen, som inte är representerade inom den aktiva partiorganisationen, att 

kunna delta i och påverka politiken.  

 

 

 

Fanbärare  



 

  

Fanbärarens uppdrag är att medverka vid partidistriktets högtidliga firanden och 

traditioner och representera partidistriktet genom att medverka med distriktets fana. 

Exempel på traditioner är Första maj, Olof Palmes minnesdag, Anna Lindhs 

minnesdag etc. Fanbärare deltar även vid begravningar då anhöriga bett om att 

partidistriktets fana ska vara med. 

 

Mer information om nomineringar kommer att finnas på hemsidan 

www.socialdemokraternaistockholm.se  

 

*Principer för samtliga val till partidistriktets uppdrag är att de ska spegla 

sammansättningen i partidistriktet samt att varannan kvinna, varannan man ska 

tillämpas.  

http://www.socialdemokraternaistockholm.se/

