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Stadgar ftir SAFE lsotia"riet-Arbete-fred-Ekologi)
Mil
SAFE iir ett fristiendesocialdemokatisktpani i Niissjdkommun.
SAFEs rivergripandemAl ?irett samhiillebyggt pd en levande
demokratiinom alla omrAden,nationelltsjZilvbestiimmande,
solidaritet,jZimlikhetoch riittvisamellanmiinniskor,solidarisk
ftirdelning av landetsresurseroch ett gemensamtansvarftir en god
miliii.
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Medlemskapi SAFE skergenomindividuellanslutning.Det stir
cippetftir alla som vill arbetaefterpartietsmil och ftlja dess
stadgar.Medlemskapettriider i kraft vid anmiilanoch erliiggandeav
Arsavgift.Avgiftens storlekfaststiillspi Arsmcitet.

Unrii4eskerpadenenskildes
begiiran.
SAFEshdgstabeslutande
organiir arsmotet.Det hilles fbrsta
kvartaletvarje kalenderir.Kallelsentill Arsmdtcskall meddelas
senasttre veckor i florvlig.
Ftir att irsmdtet skall varabeslutsmZissigt
kriivs att minst fem
medlemmarutriverstyrelsendeltar.Styrelsendeltarej i punkt 8 i $
4c nedan.
Pf, ordinarieArsmdteskall minst ftiljandefrigor behandlas:
1 Mdtet dppnasav sammankallande
2 F rhgaom kallelsegAttenligtstadgar
3 Godklinnande
av dagordn
ing
4a Val av ordfurandefiir motet
b Val av sekreteraretbr mcitet
c Val av tvi justerare fijr n-rotet
5 Behandlingav verksamhetsberattelse
6 Behandlingav ekonomiskberZittelse
7 Behandlingav revisoremasberiittelse
8 FrAgaom styrelsenkan beviljasansvarsfrihet
9a Beslutom antalstyrelseledamdter
b Val av sammankallande
c Val av kass6ri styrelsen
d Val av rivrigastyrelseledamoter
l0 Val av firmatecknare
I I Val av tvi revisorer
12 Yal av dvriga funktioniirer
13 Medlemsavgift
14 Budget ftir innevarandeAr
15 Motioner
l6 Ovriga frdgor
17Avslutning
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Valda flnktioniirer enligt g 4c skall varapartimedlemmar.
Styrelsenskall besti av minst fem personcr.Styrelseniir
beslutsmiissig
om minst halvastyrelseniir niirvarande.
Styrelseledamciter
utsespa tve ar. Skullesamtligasmandat96 ut vid
sammatidpunkt kan val ske pi ett ir.
Revisoreroch firmatecknareutsesod ett Ar.
PA6rsmdtethar alla medlemmaryttrande-,forslags-,nomineringsoch rdstriitt. Rdstriitt f'6rinte utovasgenom fulhnakt. Vid
omrdstninggiillerprincipenom enkelmajoritetutom vid $ 7 och $
8. om n6gonbeglirslutenomrdstningska sAdangenomftirasvid
personval.
Fyllnadsvalav funktioniirkan skepi medlemsmcite
om det inte
anseskunnav?intatill drsmdte.Valet avserdAtiden till
nlistkommande
6rsmdte.I kallelsentill medlemsmdte
skall framsA
3l!ten av beslutspunkternaiir fyllnadsval.
Motioner skall vara styrelsentillhandasenasttva veckorinnan
arsmdte.
Kallelsetill extraArsmoteskall meddelassenasttr,6veckori liirviig.
Extra drsmriteutlysesav styrelseeller ordinarieirsmcjte.

Stvrelse
J

Styrelsensvararlbr partietsl6pandeadministrativaangclZigenheter
och dokumenterar
ekonomiskaoch andraviktiea besluti orotokoll.

Medlemsmtiten

6

Medlemsmriten
bcirhdllastvi ginger per kalenderhalv6r.
Medlemsmritena
bdr utnyttjastill atr ta stiillningtill liir partiet
viktiga och principiellapolitiskafrigor.

Andring av
stadgar
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Uppliisning
8a

8b

Andring av stadgarna
skergenombeslutvid tvi pAvarandra
ftiljandedrsmdten,varavdet fiirstaskall vara ordinarieArsmcjte.
Beslutom stadgciindring
skallbitradasav rninst2/3 av niirvarande
medlemmarvid bida arsmdtena.
Uppldsningav partietskergenombeslutvid tvA pAvarandra
ltiljandeArsmdten,
varavdet ltirstaskall vara ordinarie6rsmdte.
Beslutom uppkisningskall bitradasav minst 4/5 av niirvarande
medlemmarvid bAdaArsmdtena.
Vid beslutom partietsuppldsningskall tillgdngarnatillfalla
verksamhet/er
fiirenligmed partietsm6l.

