*Hälften av partikretsstyrelsen byts ut vartannat år; och andra hälften året
efter. Se därför respektive partikrets information kring vilka funktioner/roller
som utlyses till kommande val på årsmötet 2021.

Valen vid Partikrets Årsmöte
•

•
•
•
•

Styrelseledamöter, minst fem - högst elva ordinarie ledamöter, ordförande,
kassör, studieledare och kampanjledare väljs särskilt samt lika många ersättare
som ordinarie.
Mandat ordinarie: växelvis 2 år
Mandat ersättare: 1 år
Revisorer, minst två ordinarie och två ersättare.
Mandat: 1 år
Valberedning, minst tre ordinarie och tre ersättare.
Mandat: 1 år
Representantskapsombud, tre deltagare (utan rösträtt)
Mandat: 1 år
Mellanledsförhandlare, två förhandlare per respektive
stadsdelsnämndsområde som partikretsen täcker. En sammankallade väljs
särskilt.
Mandat: 1 år

Presentation av rollerna
Partikretsstyrelsen
Partikretsen leds av en styrelse bestående av minst fem och högst elva ledamöter.
Principen varannan kvinna varannan man gäller vid alla val. Styrelsen ledamöter väljs
växelvis på två år. Partikretsens styrelse ska innehålla representation från samtliga
stadsdelsnämndsområden inom kretsens område.

Revisorer
Revisorerna uppdrag är att granska styrelsens verksamhet under året samt
organisationens räkenskaper. Revisorerna ansvara inför årsmöte för att tillstryka eller
avstyrka ansvarsfrihet till partikretsens styrelse. Minst två revisorer och två ersättare
väljs årligen av årsmötet.

Valberedning
Valberedning väljs årligen och bereder val till partikretsens årsmöte. Valberedningen
har till uppdrag att utlysa, ta in nomineringar från kretsens föreningar samt bereda val
av alla uppdrag som är utlysa, med undantag för valberedning för kommande år.
Minst tre ordinarie och tre ersättare väljs årligen på årsmötet.
*Val av kommande års valberedning sker på plats på årsmötet och bereds ej av
sittande valberedning.

Representantskapsombud
Representantskapsombuds uppdrag är att representera partikretsen vid
partidistriktets högsta beslutande organ, Representantskapet. Partikretsarnas
deltagare har närvaro, yttrande och förslagsrätt vid mötena som sker vid fyra tillfällen
per verksamhetsår.

Mellanledsförhandlare
Mellanledsförhandlares uppdrag är främst att vara en representant för partikretsen
och vara en länk mellan partikretsen och valberedningen för nämnder, styrelser och
råd var fjärde år. Förhandlarna ska ha god personkännedom om partikretsens
kandidater och tala för dessa kandidater. Förhandlarna ska ha ett gott omdöme och
tillsammans med Stockholms alla partikretsmellanled ta ett helhetsansvar för att
Stockholms partidistrikt ska få en så kvalitativ representation i riksdagen, landsting
och kommun samt internt i partiet.

*Principer för samtliga val till partidistriktets uppdrag är att de ska spegla
sammansättningen i partikretsen samt att varannan kvinna, varannan man
ska tillämpas.

