
Stadgar för
kretsar i Stockholms län



Stadga för kretsar inom Moderaterna i Stockholms län 
Antagna vid förbundsstämma den 13 maj 2017.  
Godkända av partistyrelsen den 16 juni 2017.  
 
§ 1 Ändamål 
Kretsen är ett samarbetsorgan för partiföreningarna i kommunen. 
Kretsen har, på uppdrag av partiföreningarna, till uppgift: 
att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det 

finns mer än en partiförening i kommunen, 
att samordna partiföreningarnas nomineringar till kommunal representation 

enligt fastställda nomineringsregler, 
att samordna valarbetet i kommunen, 
att i samråd med partiföreningarna upprätta kommunalt 
 handlingsprogram. 
 
 
§ 2 Organisation 
Kretsens verksamhetsområde omfattar en kommun, inom vilken det finns mer än en 
partiförening. 
 
 
§ 3 Medlemskap 
Mom. 1. 
Samtliga medlemmar i partiföreningarna i kretsen är medlemmar i kretsen. 
 
Mom. 2. 
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom respektive för partiet krävs att 
personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande.  
 
 
§ 4 Kretsårsmöte 
Mom. 1. 
Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av ombud från 
partiföreningarna fördelade efter antal betalande medlemmar i partiföreningarna den 
31 december året före årsmötet.  
 
Proportionell fördelning av ombud beräknas liksom vid fördelning av stämmoombud 
i förbundets stadga.  
 
Kretsårsmötet beslutar vid årsmöte året före hur många ombud som ska fördelas. 
Har inte beslut om antalet ombud på kretsårsmöte fattats ska alla medlemmar i 
partiföreningen kallas med rösträtt till kretsmöte. För att erhålla rösträtt på års- och 
nomineringsmöte ska medlem vara införd i av förbundet tre veckor före årsmötet 
tillhandahållen röstlängd. 
Alla som är medlemmar i någon av kretsens ingående partiföreningar har yttrande 
och förslagsrätt på kretsårsmötet. 
 



Mom. 2 
Kretsårsmöte sammanträder på kallelse av kretsstyrelsen. Ordinarie kretsårsmöte 
hålls varje år före april månads utgång.  
Extra kretsårsmöte hålls då kretsstyrelsen så finner påkallat eller då minst en 
tredjedel av ledamöterna i kretsstyrelsen så begär. 
 
Mom.3 
Kallelse till kretsårsmöte utfärdas av kretsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet. 
Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas senast två veckor före årsmötet. 
 
Mom.4 
Rätt att till kretsårsmötet väcka förslag tillkommer föreningar samt enskilda 
medlemmar. Förslag ska senast två veckor före årsmötet ha inkommit till 
kretsstyrelsen. 
Senast en vecka före årsmötet ska handlingar med valberedningens förslag finnas 
tillgängliga för medlemmar/ombuden.  
Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till 
behandling. 
 
Mom.5 
Vid ordinarie kretsårsmöte ska förekomma: 
Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten även beslut och val enligt rekryterings- och 
nomineringsreglerna, se detta avsnitt. 
a) Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet,  
b) Val av sekreterare och för årsmötet, 
c) Val av två justerare för årsmötet, 
d) Godkännande av föredragningslistan, 
e) Godkännande av årsmötets utlysning, 
f) Fastställande av röstlängd, 
g) Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning eller årsbokslut, 
h) Revisorernas berättelse, 
i) Fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 
k) Förslag från styrelsen (propositioner), 
l) Inkomna övriga förslag (motioner), 
m) Beslut om styrelsens sammansättning enligt §5 mom1,  
n) Fastställande av antalet  ledamöter i kretsstyrelsen (minst fem), 
o) Val av ordförande i kretsstyrelsen, 
p) Val av vice ordförande i kretsstyrelsen, 
q) Val av styrelseledamöter, 
r) Val av två revisorer med ersättare, tillika särskilda granskningspersoner 

av rapport om lokalt partistöd, 
s) Val av rekryterings- alternativt nomineringskommitté enligt 
 bestämmelserna, 
t) Val av valberedning varav en ordförande, 
u) Övriga ärenden. 
 
 



Mom.6 
För att rösta i försöksnominering och delta i beslut rörande kandidatnominering 
fordras att medlem är folkbokförd i den kommun valet gäller. 
 
Mom.7 
Omröstning vid kretsårsmöte sker öppet, utom votering i valfrågor som ska vara 
sluten. Röstning får inte ske med fullmakt.  
Vid sluten omröstning ska valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de 
föreslagna kandidaterna som valet avser. 
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i 
stadgefrågor där två tredjedels majoritet krävs. Vid lika röstetal avgörs valfrågor med 
lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. 
Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor 
genom lottning. 
Vid personval som avser en plats ska den som blir vald erhålla minst hälften av 
antalet avgivna valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de 
två kandidater som erhållit de högsta röstetalen. 
 
Mom.8 
Ledamot av kretsstyrelsen äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i 
val av revisor. 
 
 
§ 5 Kretsstyrelsen 
Mom.1 
Kretsens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fem ledamöter 
inklusive ordförande, vice ordförande. För styrelsens sammansättning ska något av 
följande alternativ gälla: 
a) Därutöver äger Moderata ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar 
kretsens verksamhetsområde, rätt utse en ledamot i kretsstyrelsen, eller 
b) I styrelsen ska ingå de självskrivna ledamöterna kretsens 
partiföreningsordförande och ungdomsföreningsordförande samt 
kommunfullmäktigegruppens ordförande. 
 
Mom.2 
Kretsstyrelsen utser sekreterare, kassör och övriga funktionärer som behövs för 
verksamheten. 
 
Mom.3 
Kretsstyrelsen är, då kretsårsmöte inte är samlat, kretsens beslutande organ. 
 
Mom.4 
Kretsstyrelsen sammanträder då ordföranden så beslutar eller då minst en tredjedel 
av styrelsens ledamöter begär det. 
 
Mom.5 
Kretsstyrelsen är beslutför då minst hälften av årsmötet valda ledamöter är 
närvarande. 



 
Mom. 6 
Kretsstyrelsen ska tillse att personuppgifter i partiets medlemsregister hanteras i 
enlighet med gällande lagstiftning och av förbundsstyrelsen antagen 
medlemsregisterpolicy. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen 
lämnat sitt samtycke. 
 
 
§ 6 Nomineringsarbetet 
I god tid före allmänna val ska kretsen efter kallelse av kretsstyrelsen sammanträda 
för att behandla nomineringsärenden inför valen. Därvid ska av förbundsstämman 
fastställda nomineringsregler följas. Undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen. 
Valsedlar för kommunfullmäktigeval fastställes av kretsårsmöte eller av extra 
kretsårsmöte.  
I kallelsen till sådant årsmöte ska anges vilka val nomineringsmötet avser behandla.  
 
Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget 
initiativ pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller landstingsvalkretsen. 
Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt 
återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda 
kandidater. 
Förbundsstyrelsens beslut ska senast ha ägt rum fyra veckor efter det att 
nomineringsstämma ägt rum. Ett beslut om överprövning skall meddelas 
partistyrelsen för kännedom. 
 
 
§ 7 Påkallande av sammanträden 
Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med kretsstyrelsen. Till sammanträde 
med denna samt till annan sammankomst äger förbundsstyrelsen sända företrädare 
med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
 
 
§ 8 Valberedning 
För att bereda vid årsmötet förekommande val ska tillsättas en valberedning. 
I valberedningen ska av Moderata Ungdomsförbundet direkt utsedd ledamot ingå. 
 
Valberedningen avgör själv sina arbetsformer. 
 
 
§ 9 Räkenskaper och revision 
Kretsens räkenskapsår är kalenderår. 
Räkenskaperna och övriga handlingar som berör förvaltningen ska av styrelsen 
överlämnas till kretsens revisorer senast fyra veckor före kretsårsmötet. 
 
Av årsmötet vald(a) revisor(er) är, i förekommande fall och om inte årsmötet beslutar 
annorlunda, särskild(a) granskare av rapport om användningen av kommunalt 
partistöd. 



§ 10 Stadgar och stadgeändring 
Mom.1 
För kretsen gäller av förbundsstämman antagna normalstadgar. 
Avvikelser från dessa ska fastställas av förbundsstyrelsen. 
 
Mom.2 
Ändring av kretsens stadgar kan beslutas endast av ordinarie kretsårsmöte, varvid 
två tredjedels majoritet erfordras. 
 
 
§ 11 Upplösning 
Finnes ej längre minst två partiföreningar inom kommunen anses kretsen upplöst 
efter nästföljande kretsårsmöte. Härvid skall kretsens samtliga tillgångar och skulder 
jämte alla kretsens handlingar och tillhörigheter tillfalla den i kommunen kvarvarande 
partiföreningen. 
 
 
 
 
Slut.  


