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Den socialdemokratiska föreningen ansvarar för: 

• att värva medlemmar 

• opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik, 

• utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med 
väljarna, 

• medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter, 

• utveckling av medlemskapets värde. 

Föreningens verksamhetsområde fastställs i arbetarekommunens organisationsplan. 

Föreningens medlemsmöte är högsta beslutande organ. 

Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång. 

Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 
1. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
3. Val 
4. Riktlinjer för den kommande verksamheten 

För att bereda val vid årsmötet utses en valberedning. Förslag till kandidater för val 

på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av densamma. 
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Föreningens styrelse handhar föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa 

stadgar och av föreningen fattade beslut. Styrelsens uppgift är härvid att bilda 

opinion för partiet och dess politik, att utveckla medlemskapets värde, att befrämja 

ett aktivt och öppet partiarbete inom föreningen samt att svara för att medlemmarna 

ges möjligheter att påverka partiets hållning i aktuella politiska frågor och aktivt delta 

i utformningen av föreningens verksamhet.  

 

Styrelsen är, då medlemsmötet inte är samlat, föreningens högsta beslutande organ. 

Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ledamöter. För dessa kan ersättare utses. 

Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Föreningen ska utse 

studieledare som ska ingå i styrelsen.  

 

Antal ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. 

Föreningen ska utse medlemsansvarig. 

Minst en revisor och lika många ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättare inträder 

vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de har blivit valda. 

Till föreningens årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 

styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker 

ansvarsfrihet. 

 

Föreningar kan inte slås samman utan arbetarekommunens godkännande.  
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Vid sammanslagning av föreningar medföljer föreningarnas tillgångar till den 

gemensamt sammanslagna.  

Föreningen kan inte läggas ner utan arbetarekommunens godkännande. Om förening 

läggs ner ska samtliga dess tillgångar tillfalla arbetarekommunen. I det fall föreningen 

är ansluten till en sidoorganisation ska tillgångarna tillfalla den som anges i 

sidoorganisationens stadgar. 

Om förening inte kan fullfölja sitt uppdrag och förpliktelser kan arbetarkommunens 

styrelse ta över föreningens förpliktelser och uppdrag. 

  


