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att
att

på grundval av partiets program och regionala handlingsprogram verka för
de socialdemokratiska idéerna,
i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de
regionala frågorna.

Ledamöter och ersättare i fullmäktige för region Västernorrland, vilka tillhör Sveriges
Socialdemokratiska arbetareparti, är medlemmar i den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen.

Gruppmedlemmar ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande.

Partidistriktet tar ut kansliavgift enligt särskilt distriktskongressbeslut.

Gruppens medlemmar har att följa de av partidistriktet beslutade policys.

Gruppmedlem, som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i fullmäktige, ska
innan detta sker informera styrelsen för den socialdemokratiska
regionfullmäktigegruppen.
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Då ärende av större principiell eller ekonomisk betydelse behandlas, ska partiets
representanter i den styrelse eller nämnd, som berett eller kommer att bereda ärendet,
kallas till gruppens möte och ha yttrande- och förslagsrätt.

Det beslut om nomineringar till regionpolitiska uppdrag som beslutats av partidistriktet
fastställs av regionfullmäktigegruppen som därefter vidarebefordrar dessa till regionens
beredande organ.

Partidistriktet fastställer inför de allmänna valen partiets regionalprogram och
aktionsprogram. Programmen utgör riktlinjer för partiets förtroendevalda.
Regionpolitiska frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas
på distriktsstyrelsemöte.

Gruppen ska på distriktskongressen lämna rapport om sin verksamhet under föregående
år. Rapporten införs i partidistriktets årsberättelse.

Medlem ska, om inte godkänt förhinder föreligger, delta i gruppens möten.

Partidistriktets styrelse och ombudsmän har yttrande- och förslagsrätt vid gruppens
möten.

Rösträtt har endast gruppens medlemmar.

Gruppen håller ordinarie möte före varje regionfullmäktigesammanträde. Dessutom
kallas gruppen till möte då styrelsen för den socialdemokratiska
regionfullmäktigegruppen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem
gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas eller när
distriktsstyrelsen eller dess verkställande utskott så beslutat.
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Gruppens arbete leds av en styrelse. För gruppen utses för varje mandatperiod en
styrelse, bestående av gruppledaren som utgör gruppens ordförande, politisk sekreterare
samt 6 övriga ledamöter. Inga ersättare utses. Partidistriktets styrelse avgör i vilket
forum val av styrelse skall ske.

Styrelsen ska se till att dessa stadgar följs och att fattade beslut verkställs.

Ordföranden ska till varje gruppmöte göra upp förslag till dagordning.

Sekreteraren ska utfärda skriftlig kallelse till gruppens möte och föra protokoll över
gruppens förhandlingar. Regionens socialdemokratiska politiska sekreterare är
sekreterare vid såväl gruppens som gruppstyrelsens sammanträden.

Dessa stadgar kan endast ändras av distriktskongressen för Socialdemokraterna i
Västernorrland.

Styrelsen för den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen och distriktsstyrelsen ska
yttra sig över föreslagen stadgeändring.
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Partigruppens uppgift är
• att på grundval av partiets program samt program som antagits av
Socialdemokraterna i Västernorrlands partidistrikt verka för de
socialdemokratiska idéerna,
• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de frågor
gruppen svarar för.

Partiets ordinarie ledamöter och ersättare ska bilda en partigrupp.

Gruppen ska i god tid före behandlingen i nämnd eller styrelse förankra principiellt viktiga
ställningstaganden i fullmäktigegruppen.

Stadgar för socialdemokratiska partigrupper i styrelser och nämnder i regioner, kan
endast ändras av partidistriktets årskongress..

Styrelsen för den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen och partidistriktets
styrelse ska yttra sig över föreslagen stadgeändring.
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