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Stiftsfullmäktigegruppens uppgift är  
• att på grundval av partiets program och handlingsprogram för kyrkan verka för de 
socialdemokratiska idéerna i de kyrkopolitiska frågorna,  

• att under demokratiska former och i nära anslutning till partidistrikt/arbetarekommun 
verka för de kyrkopolitiska frågorna,  

• att i samarbetet åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de 
kyrkopolitiska frågorna.  
 

Ledamöter och ersättare i fullmäktige, vilka tillhör partiet, är medlemmar i den 
socialdemokratiska fullmäktigegruppen.  

Gruppmedlemmarna ska eftersträva sammanhållning och ett enigt uppträdande. 
 

Gruppmedlem som ämnar väcka motion eller framföra interpellation i fullmäktige, ska 
innan detta sker informera gruppstyrelsen.  

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 kyrkopolitiska uppdrag som beslutats av partidistrikt 
fastställs av fullmäktigegruppen som därefter vidarebefordrar dessa till fullmäktiges 
beredande organ. 
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Gruppen ska medverka till att sådana kyrkopolitiska frågor, som kan ha större principiell 
eller ekonomisk betydelse behandlas på distriktsstyrelsens/arbetarekommunens möte.  

Gruppen ska till partidistriktet/arbetarekommunen årligen lämna skriftlig rapport om 
sin verksamhet. 
 

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

Representant och/eller ombudsman från respektive distriktsstyrelse i Västernorrlands 
och Jämtlands partidistrikt har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
 
Vid behandling i gruppen av frågor som berör egendomsnämnd och domkaptlet har 
ledamöter och ersättare som inte ingår i fullmäktigegruppen närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt. 

Rösträtt har endast gruppens medlemmar. 

Gruppen håller ordinarie möte före varje fullmäktigesammanträde. Dessutom kallas 
gruppen till möte då gruppstyrelsen eller ordföranden så beslutar eller då minst fem 
gruppmedlemmar hos ordföranden begärt att gruppmöte ska hållas. 

Gruppens årsmöte skall hållas i samband med första stiftsfullmäktigemötet efter 
genomfört val till stiftsfullmäktige. Beredning av val vid årsmötet sker på det sätt som 
partidistrikten beslutat. 
 
Vid årsmötet ska utöver övriga ärenden, behandlas: 
1. Val av ordförande tillika gruppledare 
2. Val av fyra övriga styrelseledamöter  
3. Ev fastställande av gruppavgift  
 

Om gruppen beslutar om att fastställa gruppavgift skall dessutom följande 
ärenden behandlas: 
1. Val av kassör som i förekommande fall har hand om gruppens ekonomi. 
2. Val av två revisorer och en ersättare.  
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3. Års- resultat- och revisionsberättelse  
4. Frågan om ansvarsfrihet för gruppstyrelsen  
 

Gruppens arbete leds av en styrelse som väljs av gruppens årsmöte som genomförs i 
början av varje mandatperiod. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter: ordförande tillika 
gruppledare, samt sekreterare som utses inom styrelsen. 
 

Styrelsens uppgift är att leda och företräda gruppen, att därvid förbereda gruppens 
ställningstaganden i viktigare politiska frågor, samt att i samråd med partidistrikten 
besluta om gruppens nomineringar till uppdrag som utses av stiftet  
 
Beredning av valärenden sker av partidistrikten.  

Styrelsen sammanträder vid behov. Till dessa sammanträden inbjuds partidistriktens 1:e 
ombudsmän om dessa inte är ledamöter av styrelsen.  

 

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut vid partidistriktens ordinarie 
årskongresser. 
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Partigruppens uppgift är  

• att på grundval av partiets program samt program som antagits av 
Socialdemokraterna i Västernorrlands och Jämtlands 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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