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Stadgar ftir SAFE lsotia"riet-Arbete-fred-Ekologi)
Mil

SAFE iir ett fristiende socialdemokatiskt pani i Niissjd kommun.
SAFEs rivergripande mAl ?ir ett samhiille byggt pd en levande
demokrati inom alla omrAden, nationellt sjZilvbestiimmande,
solidaritet, jZimlikhet och riittvisa mellan miinniskor, solidarisk
ftirdelning av landets resurser och ett gemensamt ansvar ftir en god
miliii.

Medlemskap
2 Medlemskap i SAFE sker genom individuell anslutning. Det stir

cippet ftir alla som vill arbeta efter partiets mil och ftlja dess
stadgar. Medlemskapet triider i kraft vid anmiilan och erliiggande av
Arsavgift. Avgiftens storlek faststiills pi Arsmcitet.

Uttriide
3 Unrii4e sker pa den enskildes begiiran.
A.rsmiite
4a SAFEs hdgsta beslutande organ iir arsmotet. Det hilles fbrsta

kvartalet varje kalenderir. Kallelsen till Arsmdtc skall meddelas
senast tre veckor i florvlig.

4b Ftir att irsmdtet skall vara beslutsmZissigt kriivs att minst fem
medlemmar utriver styrelsen deltar. Styrelsen deltar ej i punkt 8 i $
4c nedan.

4c Pf, ordinarie Arsmdte skall minst ftiljande frigor behandlas:
1 Mdtet dppnas av sammankallande
2 F rhga om kallelse gAtt enligt stadgar
3 Godkl innande av dagordn ing
4a Val av ordfurande fiir motet

b Val av sekreterare tbr mcitet
c Val av tvi justerare fijr n-rotet

5 Behandling av verksamhetsberattelse
6 Behandling av ekonomisk berZittelse
7 Behandling av revisoremas beriittelse
8 FrAga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
9a Beslut om antal styrelseledamdter
b Val av sammankallande
c Val av kass6r i styrelsen
d Val av rivriga styrelseledamoter

l0 Val av firmatecknare
I I Val av tvi revisorer
12 Yal av dvriga funktioniirer
13 Medlemsavgift
14 Budget ftir innevarande Ar
15 Motioner
l6 Ovriga frdgor
17 Avslutning
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4d Valda flnktioniirer enligt g 4c skall vara partimedlemmar.
4e Styrelsen skall besti av minst fem personcr. Styrelsen iir

beslutsmiissig om minst halva styrelsen iir niirvarande.
Styrelseledamciter utses pa tve ar. Skulle samtligas mandat 96 ut vid
samma tidpunkt kan val ske pi ett ir.

4f Revisorer och firmatecknare utses od ett Ar.
4g PA 6rsmdtet har alla medlemmar yttrande-, forslags-, nominerings-

och rdstriitt. Rdstriitt f'6r inte utovas genom fulhnakt. Vid
omrdstning giiller principen om enkel majoritet utom vid $ 7 och $
8. om n6gon beglir sluten omrdstning ska sAdan genomftiras vid
personval.
Fyllnadsval av funktioniir kan ske pi medlemsmcite om det inte
anses kunna v?inta till drsmdte. Valet avser dA tiden till
nlistkommande 6rsmdte. I kallelsen till medlemsmdte skall framsA
3l!t en av beslutspunkterna iir fyllnadsval.

4h

4i Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tva veckor innan
arsmdte.

4i Kallelse till extra Arsmote skall meddelas senast tr,6 veckor i liirviig.
Extra drsmrite utlyses av styrelse eller ordinarie irsmcjte.

Stvrelse
J Styrelsen svarar lbr partiets l6pande administrativa angclZigenheter

och dokumenterar ekonomiska och andra viktiea beslut i orotokoll.
Medlemsmtiten
6 Medlemsmriten bcir hdllas tvi ginger per kalenderhalv6r.

Medlemsmritena bdr utnyttjas till atr ta stiillning till liir partiet
viktiga och principiella politiska frigor.

Andring av
stadgar
7 Andring av stadgarna sker genom beslut vid tvi pA varandra

ftiljande drsmdten, varav det fiirsta skall vara ordinarie Arsmcjte.
Beslut om stadgciindring skall bitradas av rninst 2/3 av niirvarande
medlemmar vid bida arsmdtena.

Uppli isning
8a Uppldsning av partiet sker genom beslut vid tvA pA varandra

ltiljande Arsmdten, varav det ltirsta skall vara ordinarie 6rsmdte.
Beslut om uppkisning skall bitradas av minst 4/5 av niirvarande
medlemmar vid bAda Arsmdtena.

8b Vid beslut om partiets uppldsning skall tillgdngarna tillfalla
verksamhet/er fiirenlig med partiets m6l.


