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1. Ändamål
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Partidistriktet har till ändamål
på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna;
vara partiets regionala huvudorganisation för anslutna arbetarekommuner
inom av partistyrelsen fastställt område;
på grundval av distriktets regionalpolitiska program leda och samordna
partiets politiska arbete i partidistriktet;
upprätthålla kontakten med distriktets lokala partiorganisationer och
partistyrelsen;
leda, samordna och utveckla, partiets agitations-, organisations-, studieoch informationsverksamhet inom distriktet;
främja arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet;
planlägga och leda partiets deltagande i allmänna val inom distriktsområdet;
utveckla och samordna den facklig-politiska verksamheten;
verka för att ansluta fler medlemmar till det socialdemokratiska partiet.

2. Organisation
Moment 1
Verksamhetsområde
Partidistriktets område ska utgöras av Skåne. Förändringar av distriktsområdet kan
efter förslag av partidistriktet eller flertalet arbetarekommuner i Skåne beslutas av
partistyrelsen.
Moment 2
Varje arbetarekommun inom distriktsområdet ska tillhöra partiet genom partidistriktet.

3. Avgifter och rapporter
Moment 1
Arbetarekommuner
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen.
Inbetalade avgifter för partidistriktet utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni
och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.
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Moment 2
Arbetarekommunernas verksamhetsberättelse
Arbetarekommunens styrelse ska senast den 15 april varje år sända berättelse till
partidistriktet över verksamheten under föregående år.

4. Distriktskongress
Moment 1
Uppgift
Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ. Kongressen väljer
distriktsstyrelse, verkställande utskott, revisorer, valberedning, samt distriktets
ombud och ersättare till förtroenderådet. Kongressen behandlar
verksamhetsberättelser, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, politiska
program, principiella politiska frågor och motioner.
Moment 2
Form
Distriktskongress hålls varje år. Kongressen skall vara öppen för massmedia om
inget annat beslutas, samt för alla medlemmar i partiet.
Extra kongress hålls då distriktsstyrelsen så beslutar eller då minst 1/3 av arbetarekommunerna inom partidistriktet så begär. Extra kongress kan behandla
endast de frågor som upptagits på kallelsen.
Moment 3
Kallelse
Kallelse till ordinarie kongress utfärdas av distriktsstyrelsen senast 5 månader
före kongressen. Extra kongress kan inkallas utan iakttagande av denna tid.
Distriktsstyrelsen fastställer därvid tider för i distriktsstadgarna § 4 berörda
moment.
Moment 4
Ombudsfördelning
Varje arbetarekommun som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet, har rätt att som grundrepresentation utse tre ombud till distriktskongressen. Resterande 251 ombud fördelas så att varje arbetarekommun tilldelas ett ombud för varje fullt tal motsvarande en tvåhundrafemtioförstedel
(1/251) av distriktets medlemsantal.
Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet enligt senast redovisad
medlemsrapport. Om antalet ombud som fördelas enligt ovan inte uppgår till
350 ska återstående ombud fördelas med ett ombud vardera på de arbetarekommuner som har de största överskottstalen. Är överskottstalet lika avgör
lotten.
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Partidistriktets styrelse fastställer och meddelar arbetarekommunerna, senast fem
månader före distriktskongressen, det antal ombud varje arbetarekommun ska
välja.
Moment 5
Ombudsfördelning extra kongress
Ombudsfördelning till extra kongress sker efter samma regler som i moment 4.
Moment 6
Ombuds inträde vid ajournerad kongress
Vid ajournerad kongress inträder i första hand ordinarie ombud, därefter inträder
utsedda ersättare i den ordning de är valda.
Moment 7
Kandidatnominering
Medlem som tillhör partidistriktet, har rätt att föreslå kandidater till kongressombud. Förslag på kandidater lämnas till arbetarekommunens styrelse inom av
denna angivna tid. Förening eller klubb sänder uppgift på alla föreslagna
kandidater till arbetarekommunens styrelse.
Moment 8
Val av ombud
Arbetarekommunens möte väljer ombud och suppleanter. Har arbetarekommunen infört representantskap sker valet av representantskapsmötet.
Fullmakt för ombud och suppleanter för dessa, utfärdas av arbetarekommunens
styrelse och sänds in till distriktsstyrelsen inom av denna angivna tid.
Moment 9
Granskning av fullmakter
Fullmaktsgranskningen företas av distriktets revisorer och verkställs före
kongressens öppnande.
Moment 10
Motionsrätt
Motion kan väckas av varje medlem, som tillhör partidistriktet och lämnas till
arbetarekommunens styrelse inom av denna angivna tid.
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Moment 11
Motionsbehandling i arbetarekommunen
Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan
antingen anta motionen som sin egen eller besluta sända in den som enskild.
Motion sändes efter behandling av arbetarekommunens möte till distriktsstyrelsen. Sista dag för inlämnande är den 31 januari.
Moment 12
Kongresshandlingar
Handlingar med förslag som distriktskongressen ska ta ställning till sändes till
arbetarekommunerna, de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna, samt
till kongressombuden senast 14 dagar före kongressen.
Moment 13
Rösträtt
Endast ombud har rösträtt vid kongressen. Varje ombud har en röst. Rösträtten
får ej överlåtas.
Moment 14
Yttrande och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktskongressen, har förutom valda
ombud, distriktsstyrelsens ledamöter och suppleanter, föredragande, en föredragande revisor, en representant från regionfullmäktige, av partistyrelsen utsedd
representant, de skånska riksdagsledamöterna, EU-parlamentarikern och
distriktets fast anställda funktionärer.
Moment 15
Rapporter
Distriktets verksamhetsberättelse, rapporter för den gångna kongressperioden
från den skånska riksdagsgruppen och regionfullmäktigegruppen, jämte utförlig
redovisning av handläggning och resultat av de beslut som fattats på föregående
distriktskongress, ska av distriktsstyrelsen föreläggas distriktskongressen. Dessa
handlingar ska skickas ut samtidigt som övriga kongresshandlingar enligt
moment 12 ovan.
Moment 16
Omröstning
Omröstning sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar.
Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler
eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen.
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Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar
avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande.
Moment 17
Dag- och arbetsordning
Förslag till kongressens arbets- och dagordning upprättas av distriktsstyrelsen.
Moment 18
Protokoll
Protokoll från kongressen utsänds till distrikt, arbetarekommuner och
kongressombud senast tre månader efter kongressen.

5. Distriktsstyrelse
Moment 1
Uppgift
Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av kongressen fattade beslut.
Distriktsstyrelsen är, då kongressen inte är samlad, distriktets högsta beslutande
organ.
Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen kan delegera arbetsgivaransvaret till
verkställande utskottet.
Moment 2
Form
Distriktsstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsens
ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år. Ena året väljs det mindre antalet
ledamöter och det andra året de övriga. Styrelsens suppleanter väljs för en tid av
ett år. Ordförande, kassör och facklig ledare väljs särskilt. Till distriktsstyrelsen
adjungeras en ledamot från vardera Kvinno-, SSU- och Socialdemokrater för Tro
och Solidaritet samt Skånsk EU-parlamentariker. Verkställande utskottet, vars
ledamöter är en del av distriktsstyrelsen, ska bestå av 5 ledamöter.
Verkställande utskottet väljs för en tid av två år, på sådant sätt att ena året väljs
två och andra året tre ledamöter.
Moment 3
Suppleanters inträde
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleanterna som ordinarie i den
ordning de blivit valda.
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6. Revision
Moment 1
För granskning av distriktsstyrelsen och verkställande utskottets verksamhet
samt distriktets räkenskaper väljer ordinarie kongressen 3 revisorer och 3
suppleanter. De ordinarie revisorerna väljs på en tid av två år medan suppleanterna väljs på ett år. Suppleanterna inkallas vid förfall för ordinarie revisor i
den ordning de erhållit röstetal.
Moment 2
Till ordinarie kongress avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och
distriktsstyrelsens verksamhet under den gångna kongressperioden samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.

7. Allmänna val och behandling av regionala frågor
Moment 1
För kandidatnominering vid allmänna val, samarbetet mellan de förtroendevalda
och partiorganisationerna samt behandling av region- och primärkommunala
frågor gäller partiets "Regler för kandidatnominering", "Regler för samarbetet
mellan förtroendevalda och partiorganisationerna" och "Regler för behandling av
landstings - och primärkommunala frågor".

8. Allmänna bestämmelser
Moment 1
Partidistriktet och dess styrelse ska utöver dessa stadgar iaktta vad partiets
stadgar och partikongress innehåller av rättigheter och skyldigheter.
Moment 2
Tilläggsstadgar för partidistriktet kan antas vid ordinarie distriktskongress. Dessa
får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i de av partikongressen fastställda
grundstadgarna.
Moment 3
Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie distriktskongress.
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SOCIALDEMOKRATISKA
REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN
I SKÅNE LÄN
1. Ändamål
att
att

Regionfullmäktigegruppens uppgift är
på grundval av partiets centrala program och partidistriktets regionala
program verka för de socialdemokratiska idéerna;
i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av
regionfullmäktiges frågor.

2. Medlemskap och avgifter
Moment 1
Ledamöter och ersättare av regionfullmäktige, vilka tillhör Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, är medlemmar i den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen.
Regionfullmäktigegruppen fastställer själv antalet ersättare som ska kallas.
Moment 2
Gruppmedlemmarna ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande.

3. Behandling av regionala frågor
Moment 1
Förslag på kandidater till val, som förrättas av regionfullmäktigemöte samma år
som allmänna val äger rum, förbereds av en valberedning, som utses av
partidistriktets kongress. I valberedningen bör ingå en representant från partidistriktets styrelse, regionfullmäktigegruppens styrelse och partidistriktets
fackliga utskott.
Moment 2
Förslag på kandidater till val, som förrättas av regionfullmäktige samma år som
allmänna val ägt rum, sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställda tid.
Detta ska skriftligt meddelas arbetarekommuner, socialdemokratiska föreningar
och klubbar, anslutna lokala fackliga organisationer samt till
arbetarekommunernas fackliga utskott.
Partimedlemmar, anslutna föreningar och klubbar, anslutna lokala fackliga
organisationer samt arbetarekommunernas fackliga utskott sänder förslag på
kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställda tid.
Arbetarekommunens styrelse ska sända in uppgifter på alla föreslagna kandidater
till distriktsstyrelsen.
Arbetarekommunerna kan i yttrande rangordna kandidaterna.
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Moment 3
Valberedningen skall upprätta förslag på kandidater. Därefter behandlar och
fastställer partidistriktets valkonferens samtliga valärenden innan de överlämnas
till regionfullmäktigegruppen.
Moment 4
Valkonferensen har att fastställa samtliga valärenden inom regionfullmäktige
samt övriga regionala organ. Arbetarekommunernas representation på valkonferensen uppgår till samma antal ombud som vid ordinarie distriktskongress.
Moment 5
Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder inom regionfullmäktige och övriga regionala organ bereds av partidistriktets arbetsutskott
och regionfullmäktigegruppens styrelse samt behandlas av distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsens förslag vidarebefordras därefter till regionfullmäktigegruppen
för beredning.
Moment 6
Gruppen bör medverka till att sådana regionala frågor som kan ha större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas på partidistriktets kongress/representantskap.
Moment 7
Gruppen ska på distriktskongressen lämna rapport om sin verksamhet under
föregående år. Rapporten införs i partidistriktets årsberättelse.

4. Regionfullmäktigegruppens arbetsformer
Moment 1
Medlem ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten.
Moment 2
Gruppmedlem, som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i regionfullmäktige, ska innan detta sker, informera gruppstyrelsen.
Moment 3
Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets
representanter i den styrelse eller nämnd, som berett ärendet, kallas till gruppens
möte och ha yttrande- och förslagsrätt.
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Moment 4
Partidistriktets arbetsutskott, partidistriktets ombudsman/ombudsmän och
riksdagsledamöter har rätt att närvara vid gruppens möte och har yttrande- och
förslagsrätt.
Moment 5
Rösträtt har endast gruppens medlemmar.
Moment 6
Gruppen håller ordinarie möte före varje regionfullmäktigemöte. Dessutom
kallas gruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då
minst 5 gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas.
Moment 7
Vid gruppens årsmöte ska, utom övriga ärenden, behandlas:
1. Årsberättelse
2. Ansvarsfrihet för gruppstyrelsen
3. Tid och plats för gruppens ordinarie möten
4. Val av gruppstyrelse
5. Val av revisorer.
Moment 8
Val av styrelse och revisorer samt övriga valärenden, sker när någon så begär
med slutna sedlar.
Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedlarna. Godkänd
valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel upptagande fler
eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som fått högsta röstetalen.
Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning kan ytterligare valomgång genomföras. Om lika röstetal uppstår i omröstning där enbart två kandidater deltar
avgör lotten. Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande.
Moment 9
I varje nämnd och styrelse ska de socialdemokratiska ledamöterna och ersättarna
bilda en grupp. Gruppen sammanträder före ordinarie sammanträde före
nämndens och styrelsens sammanträde.

5. Styrelse
Moment 1
Gruppens arbete leds av en styrelse, som väljs årligen av gruppens årsmöte.
Styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter varav ordförande och sekreterare utses
särskilt.
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Moment 2
Styrelsen ska se till att dessa stadgar följs och fattade beslut verkställs.
Moment 3
Ordföranden ska till varje gruppmöte göra upp förslag till dagordning.
Moment 4
Sekreteraren ska utfärda skriftlig kallelse till gruppens möten och föra protokoll över gruppens förhandlingar.

6. Allmänna bestämmelser
Moment 1
Dessa stadgar kan endast ändras av ordinarie distriktskongress.
Moment 2
Regionfullmäktigegruppens och partidistriktets styrelse ska yttra sig över föreslagen stadgeändring.
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