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§ 1. MlU och medel
Mom 1. Kommunf()reningen utg()r lokalavdelning av Sverigedemokratemas
Uinsf<>rbund med lindamAI aU inom kommun verka f<>ren
organiserad samverkan mellan mlinniskor, vilka vill frlimja den samhlillsAskAdning
som kommer till uttryck i Sverigedemokratemas partiprogram. Sverigedemokrater-
na<;Llinsf<>rbundliTi sin tur en underavdelning till Sverigedemokratema. Finns inget
Uinsmrbund utg()r Kommunf<>reningen underavdelning till Sverigedemokratema.

Mom 2. Kommunf<>rbundet har till uppgift aU samordna och leda det politiska arbe-
tet (information och utbildningsverksamhet samt valarbete) inom siu verksamhets-
omrAde.

§ 2. Medlemskap
Mom 1. Varje person, som lir hosau eller pA annat saU verksam inom Kommun-
fOreningens verksamhetsomrAde, och som inte tillhOr annan partipolitisk och dlinncd
jlimfOrbar organisation, och som viii verka f<>rSverigedemokratemas syften samt
staller sig dessa stadgar till efterrlittelse, kan vara medlem i Kommunf<>reningen och
dlirmed i partiet

Mom 2. Medlem, vilken arbetar f<>rannan politisk organisation, vars verksamhet liT
of<>renlig med Sverigedemokraternas syften, eller pA annat sliU genom siu upp-
trlidande skadar partiets anseende, kan av f<>rbundsstyrelsenuteslutas ur f<>rbundetoch
den Kommunf<>rening medlemmen tillh()r.

F()r aU sAdant beslut ska bli gallande fordras aU medlemmen och styrelsen i den
Kommunf<>rening vederMrande tillMr f<>rebeslutets fattande beretts tillfalle au yttra
sig, au beslutet fattats med eokel majoritet i f<>rbundsstyrelsen samt aU beslutet un-
derstallts och godklints av partistyrelsen. Finns inget Uinsf<>rbund tas beslut direkt
av partistyrelsen.

§ 3. Medlemsavgift
Mom 1. Kommunf<>reningen har aU ombes()rja indrivning och mottagande av Arets
medlemsavgifter. Tidpunkten f<>rindrivning av Arets nya medlemsavgift infinner sig,
sAsnarl storleken av densamma faststallts av partistamman (partiets Arsm()te).



UinsfOrbundet om sAdant finnes. I annat fall redovisas andelen direkt till riksorgani-
sationen. Storleken av andelen besllims av fOrbunds- respektive partisllimman.

§ 4. Bidrag
KommunfOreningen har all redovisa viss andel av mOllagna bidrag till
Uinsforbundet om sAdant finns. I annat fall redovisas andelen direkt till riksorgani-
sationen. Storleken av andelen besllims av fOrbunds- respektive partisllimman.

§ 5. Partistt)d
Kommunmreningen har all redovisa viss andel av eventuellt partistM till
l1lnsmrbundet om sAdant finnes. I annat fall redovisas andelen direkt till riksorgani-
sationen. Storleken av andelen besllims av fOrbunds- respektive partisllimman.

§ 6. Arsmote
Mom 1. KommunfOreningens hOgsta beslutande organ ar ATsmotet

Mom 2. Ordinarie ATsmoteMiles varje kalenden\r fOre februari mAnads utgAng. Kal-
lelse sIca utsfuldas av styrelsen minst fjorton dagar fOre mmet.

Mom 3. Vid ordinarie ATsmote ska styrelse vlUjas bestAende av tvA talesm1in (ett AT),
minst tre ordinarie ledarnOter (ett AT)j1imte minst tre suppleanter (ett AT).

Mom 4. KommunfOreningen 1iger utse ombud till fOrbundssllimma till det antal
som L1insfOrbundets stadgar·sngiver. Saknas L1insfOrbund utses i st1illet ombud en-
ligt ovan, till partisllimma - till det an tal som riksorganisationens stadgar angiver.
Ombud och suppleanter fungerar till dess nya om bud och suppleanter utsetts av
n1istkommande Arsmote.

Mom 5. Vid ordinarie ATsmote sIca fOrekomma:
a. Arsmmets oppnande.
b. Val av ordfOrande att leda fOrhandlingarna.
c. Val av sekreterare fOr ffuhandlingarna.
d. Val av tvAjusteringsm1in, tillika rOstr1iknare.
e. Godk1innande av fOredragningslistan.
f. Fastsllillande av mmets stadgeenliga utlysande.
g. Fastsllillande av rostl1ingd.
h. Styrelsens och revisoremas ber1ittelse.
i. FrAga om ansvarsfrihet fOr styrelsen.
j. Fastsllillande av antalledamoter samt suppleanter i styrelsen (minst fern ordina-



fie samt minsttv1't suppleanter fOr dessa).
';. Val av tv1'ttalesmlin fOr en mandatperiod av eU M.
I. Val av ovriga ordinarie ledamoter i styrelsen samt suppleanter fOr en mandatperiod

av eU 1'tr.
m. Val av tv1'trevisorer samt suppleanter fOr dessa.
n. Val av ombud och suppleanter till fOrbundssllimma (partisllimma).
o. Val av valberedning.
p. FramslliHningar och fOrslag fr1'tnstyrelsen.
q. Framstlillningar och forslag fr1'tnenskilda ombud.
r. Ovriga lirenden.
s. ArsmlHets avslutande.

Mom 6. Varje nlirvarande medlem, som betalt senaste medlemsavgiften, liger en rost,
dock aUledamot av styrelsen ej liger deltaga i omr5stning angAende ansvarsfrihet mr
denna eller i val av revisorer.

Mom 7. All omr5stning vid ArsmlHet sker 5ppet. Votering vid personval ska vara
sluten. Vid 5ppen omr5stning har mlHesordf5randen mr Kommunmreningen ut-
slagsr5st - vid sluten skiljer loUen. Ombud har r:iU, aU, om han sA 5nskar, anmra
reservation till protokollet med anledning av Msm5tet fattat beslut.

Mom 8. Betraffande framsllillningar och mrslag frAn enskilda ombud vid MsmlHet,
:iger ArsmlHet icke faua beslut i frAga, som ej senast sju dagar dessmrinnan skrift-
ligen anmIDts till styrelsen.

Mom 9. Slirskilt inbjudna personer :iger r:iU au nlirvara vid Msm5te. Representanter
fOr partiets centrala, regionala eller lokala organisationer :iger r:iU au deltaga i
ArsmlHets 5verl:iggningar men ej i dess beslut.

Mom 10. Extra Msm5te sam man trader pAstyrelsens kallelse, eHer dAdet pMordras av
minst en femtedel av Kommunmreningens medlemmar. Kallelse till extra Msm5te
ska utsandas minst en vecka mre m5tets avhAllande. Extra Msm5te behandlar f5rslag
fri'tn styrelsen eller fr1'tnenskiida medlemmar.

§ 7. Styrelse
Mom I. Styrelsen handhar Kommunmreningens Iedning och lir, dAMsm5tet inte lir
samlat, Kommunmreningens h5gsta besiutande organ. Styrelsen lir ansvarig inmr
Msm5tel.



Mom 2. Styrelsen bestAr av tvA talesman, minst tre ordinarie ledamoter samt minst
tvA suppleanter. Styrelsen har ratt att till sig adjungera det antalledamoterden sA
finner lampligt. Adjungerad ledamot har yttranderatt vid styrelsens mOlen, men ej
fOrslags- respektive rostratt.

Mom 4. Styrelsen sammantrader pAkallelse av ordfOranden. Denne ska snarast och
senast inom en vecka kalla till sammantrade, om minst half ten av styrelsens leda-
mliler sA begar. Suppleantema kallas till styrelsens sammantraden. Styrelsen ska
sammantrada minst fyra gAnger per Ar.

Mom 5. Styrelsen ar beslutsmassig dA minst majoriteten av dess ledamliter ar
narvarande.

Mom 6. Varje ordinarie ledamot ager en rost. Alia arenden avglires genom lippen
omrlistning. Votering i personval ska vara sluten. Vid lippen omrostning har
motesordfOranden utslagsrost - vid sluten skiljer lotten. Ledamot har ratt, att, om
han sA onskar, anfOra reservation till protokollet med anledning av styrelsen fattat
beslut. Narvarande suppleanter har rostratt i de fall de intrader som ordinarie. Sup-
pleanter, vilka vid sammantrade ej ager rostratt, har dock yttrande- och forslagsratt
samt ager till protokollet anteekna sin mening.

Mom 7. Styrelsen Aligger
att leda Sverigedemokratemas politiska arbete inom KommunfOreningens verksam-
hetsomrAde och darvid i samrAd med forbundsstyrelsen (partistyrelsen - om
LansfOrbund ej finns) sleapa en lokal organisation, vilken effeklivt lean ombesorja
informations- och utbildningsverksamhet samt valarbete,
att verlca fOr rekrytering av nya medlemmar,
aU handha Kommunforeningens ekonomi,
aU till forbundsstyrelsen (partistyrelsen - om UnsfOrbund ej finns) lamna begarda
uppgifter om lokalavdelningens organisation, ekonomi, medlemmar och verksam-
het,
aU till ordinarie ArsmOte oeh till Lansforbundets styrelse (partistyrelsen - om
LansfOrbund ej finns) lamna Arsredovisning och berattelse fOr verksamhetsAret
(=kalenderAr),
aU utse de utskott och funktionarer som planlagd verksamhet foranleder, samt
aU protokollfOra fattade beslut.



§ 8. Arbetsutskott
Mom 1. For handlliggning av KommunfOreningens lopande lirenden rorande verk-
samhet och fOrvaltning kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott bestAen<:Jeav
ordforande samt ytterligare tvAledamoter.

Mom 2. Arbetsutskottet sammantrlider pA kallelse av ordfOranden i utskottet och lir
beslutsmlissigt dAminst tvAav dess ledamoter lir nlirvarande och om besluten i sAdant
fa11lir ense. 1 ovrigt vad som stadgas i § 6 Mom 6.

Mom 3. Arbetsutskott Aligger att protokollfOra fattade beslut. vilka ska delges sty-
relsemote fOrgodklinnande i efterhand.

§ 9. Valberedning
Val vid ArsmOte fOrbereds av en valberedning bestAende av det antalledamoter som
Arsmotet beslutar (dock minst tre). varav en sammankallande. Valberedning liger ta
del av styrelsens och arbetsutskottets protokoll.

§ 10. Revision
Mom 1. For granskning av KommunfOreningens verksamhet och fOrvaltning utses
tvA revisorer samt suppleanter. Dessa llimnar till ordinarie ArsmOte en revisions-
berlUtelse. vilken ska gronda sig pA en granskning av styrelsens och arbetsutskottets
protoko11. samt KommunfOreningens rlikenskaper.

Mom 2. KommunfOreningens rlikenskaper avslutas per verksamhetsAr (=kalenderAr).
Rlikenskaper. balans- och resultatrlikning samt ovriga handlingar som beror Kom-
munfOreningens forvaltning ska av styrelsen i god tid fOre ArsmOtet overllimnas till
revisorema. Granskningen ska vara avslutad och revisionsberlUtelse. med till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet, overllimnad till styrelsen senast en vecka fOre Arsmotet

§ 11. Stadgar
Mom 1. Andringar av och tillligg till KommunfOreningens stadgar kan endast beslu-
tas av KommunfOreningens ordinarie Arsmote med tvAtredjedels majoritet. eller med
enkel majoritet av tvApAvarandra fOljande ordinarie Arsmoten.

Mom 2. Innan lindrade stadgar tilllimpas ska de undersUUlas fOrbundsstyrelsen
(partistyrelsen - om LlinsfOrbund ej finns) fOr godklinnande.

§ 12. Upplosning
Mom 1. Upplosning av KommunfOreningen fattas med tvA tredjedels majoritet av



tvApA varandra fOljande ArsmOten, varav minst ell ordinarie, med minst en mAnads
mellanrum.

Mom 2. UppWses Kommunf(}rening ska dess tiIlgAngar tiIIfalla Uinsf(}rbundet
(riksorganisationen - om Uinsf(}rbund ej rinns).

Mom 3. Kommunf(}rening utan verksamhet betraktas som upplost ell Arefter sista
ArsmOte.

Mom 4. Upplost KommunfOrenings handlingar och ovriga tillgAngar overfOres till
LlinsfOrbundet (riksorganisationen - om Llinsforbund ej finns). Likvida medel
inslilles pA slirskilt konto. Indragna medel ska i forsta hand anvlindas till reorganisa-
tion av verksamheten inom upplost fOrbunds verksamhetsomrAde.

§ 1. MAl och medel
Mom 1. Llinsmrbundet bestAr av de KommunfOreningar som finns i llinet.
Llinsforbundet utgor i sin tor en underavdelning till Sverigedemokratemas riks-
organisation moo lindamAI all inom .llin verka mr en
organiserad samverkan mellan Kommunforeningama.

Mom 2. LlinsfOrbundet har till uppgift all samordna och leda det politiska arbetet
(information och utbildningsverksamhet samt valarbete) inom Sill verksamhets-
omrAde.

§ 2. Medlemsavgift
Mom 1. Kommunmreningen har all ombesOrja indrivning och mottagande av Arets
mOOlemsavgifter. Tidpunkten mr indrivning av Arets nya medlemsavgift infinner
sig, sAsnart storleken av densamma faststlillts av partistfunman (partiets Arsmote).

Mom 2. Kommunmreningen har all rOOovisa viss andel av medlemsavgiften till
Llinsf(}rbundet. Storleken av andelen bestlims av fOrbundsstfunman. Llinsf(}rbundet i
sin tor redovisar viss andel till riksorganisationen. Storleken av andelen bestfuns av
partistlimman.



KommunfOreningen har all redovisa viss andel av mollagna bidrag till
UmsfOrbundet. Storleken av andelen bestfuns av fOrbundsstfunman. UmsfOrbundet i
sin tur redovisar viss andel till riksorganisationen. Storleken av andelen bestli!TISav
partistlimman.

§ 4. Partistod
KommunfOrening har att redovisa viss andel av eventuellt partistOd till
UmsfOrbundet. Storleken av andelen bestlims av fOrbundsstlimman. Umsftlrbundet i
sin tur redovisar viss andel till riksorganisationen. Storleken av andelen bestlims av
partistlimman.

§ 5. Arsmote
Mom 1. UinsfOrbundets hOgsta beslutande organ fu' ArsmOtet.

Mom 2. Ordinarie Arsm(jte hAJles varje kalenderAr fOre april mAnads utgAng. Kallelse
ska utsl\ndas av styrelsen minst fjorton dagar fOre m(jtet

Mom 3. Vid ordinarie Arsm(jte ska styrelse vlHjas bestAende av tvA talesmlin (en Ar).
minst fern ordinarie ledamOter (ett Ar)j11mteminst tvAsuppleanter (en Ar).

Mom 4. KommunfOreningen fAr utse tre ombud respektive tre suppleanter - upp till
de trehundra fOrsta medlemmarna - till LlinsfOrbundets stlimma. D1iruWver fArKom-
munfOreningen utse ytterligare ett ombud och en suppleant fOr varje trehundratal
medlemmar. U\nsfOrbundet 1\ger i sin tur utse om bud till partistlimma till det antal
som riksorganisationens stadgar angiver. Ombud och suppleanter fungerar till dess
nya ombud och suppleanter utsetts av n1\stkommande Arsm(jte.

Mom 5. Vid ordinarie ArsmOteska ffuekomma:
a. ArsmOtets Oppnande.
b. Val av ordfOrande att leda ffuhandlingarna.
c. Val av sekreterare fOr mrhandlingarna.
d. Val av tvAjusteringsm1\n. tillika rOstr1\knare.
e. Godldinnande av mredragningslistan.
f. Faststiillande av m(jtets stadgeenliga utiysande.
g. Faststiillande av rOstllingd.
h. Styrelsens och revisoremas ber1\ttelse.
i. FrAga om ansvarsfrihet mr styrelsen.
j. Faststlillande av antalledamOter samt suppleanter i styrelsen (minst sju ordinarie
samt minst tre suppleanter fOr dessa).



k. Val av tvA talesmllil fOr en mandatperiod av ett AT.
l. Val av ovriga ordinarie ledamoter i styrelsen samt suppleanter fOr en mandat-

period av ett AT.
m. Val av tvArevisorer samt suppleanter fOr dessa.
n. Val av ombud och suppleanter till partisUimma.
o. Val av valberedning.
p. Framst1Ulningar och forslag frAn styrelsen.
q. Framst1Ulningar och fOrslag frAn enskilda om bud.
r. 6vriga ltrenden.
s. Arsmmets avslutande.

Mom 6. Varje rillrvarande ombud, :iger en TOSt,dock att ledamot av styrelsen ej :iger
deltaga i omrOstning angAende ansvarsfrihet H5rdenna eller i val av revisorer.

Mom 7. All ornrostning vid Arsmmet sker oppeL Votering vid personval ska vara
sluten. Vid oppen omrostning har mote8OrdH5randen H5rUlnsH5rbundet utslagsrost -
vid sluten skiljer lotten. Ombud har r:itt, att, om han sAonskar, anH5ra reservation
till protokollet moo anlOOning av Arsmotet fattat besluL

Mom 8. BetrMfande framst1Ulningar och fOrslag frAn enskilda ombud vid Arsmotet,
:iger Arsmmet icke fatta beslut i frAga, 80m ej senast sju dagar dessfOrinnan skrift-
ligen anm:ilts till styrelsen.

Mom 9. Sltrskilt inbjudna personer :iger r:itt att nltrvara vid Arsmme. Representanter
H5r partiets centrala, regionala eller lokala organisationer :iger r:itt att deltaga i
Arsmotets overl:iggningar men ej i dess besluL

Mom 10. Extra Arsmme sammantrMer pA styrelsens kallelse, eller dA det pMordras
av minst en femtOOel av de av KommunfOreningarna utsedda ombuden. Kallelse till
extra Arsmme ska uts:indas minst en vecka fOre mmets avhAllande. Extra Arsmote
behandlar H5rslag frAn styrelsen eller frAn enskilda ombud.

§ 6. Styrelse
Mom 1. Styrelsen handhar UnsfOrbundets IOOningoch ltr, dA Arsmmet inte ltr sam-
lat, UnsH5rbundets hOgsta beslutande organ. Styrelsen ltr ansvarig infor Arsmotet.~

Mom 2. Styrelsen bestAr av tvA talesm:in, minst fern ordinarie ledamoter samt
minst tvA suppleanter. Styrelsen har r:itt att till sig adjungera det antalledammer
den sA finner l:impligt. Adjungerad ledarnot har yttrander:itt vid styrelsens mmen,



Mom 4. Styrelsen sammantrader pAkallelse av talesmannen. Denne ska snarast och
senast inom en vecka kalla till sammantrade, om minst haIfLen av styrelsens leda-
mater sA begllr. Suppleantema kallas till styrelsens sammantraden. Styrelsen ska
sammantrlida minst fyra gAnger per tlr.

Mom 5. Styrelsen llr beslutsmfissig dA minst majoriteten av dess ledammer llr
nl1rvarande.

Mom 6. Varje ordinarie ledamot tiger en rost. Alla llrenden avgores genom oppen
omrostning. Votering i person val ska vara sluten. Vid oppen omrostning har
mmesordfOranden utslagsrost - vid sluten skiljer lotten. Ledamot har ditt, att, om
han sA onskar, anfOra reservation till protokollet med anledning av styrelsen fattat
beslut. Nfirvarande suppleanter har rostrfitt i de fall de intrMer som ordinarie. Sup-
pleanter, vilka vid sammantrMe ej figer rostrfitt, har dock yttrande- och fOrslagsrfitt
samt figer till protokollet anteckna sin mening.

Mom 7. Styrelsen Aligger
aU leda Sverigedemokratemas politiska arbete inom UnsfOrbundets verksamhets-
omrAde och dllrvid i samrAd med partistyrelsen skapa en regional organisation, vilken
effektivt kan ombesorja informations- och utbildningsverksamhet samt valarbete,
aU handha Unsforbundets ekonomi,
aU till partistyrelsen lfimna begllrda uppgifter om UnsfOrbundets organisation,
ekonomi, medlemmar och verksamhet,
aU till ordinarie Arsmme och till partistyrelsen lfimna Arsredovisning och berfittelse
fOrverksamhetsAret (=kalenderAr),
aU utse de utskott och funktionllrer som planlagd verksamhet fOranleder, samt
aU protokollfOra fattade beslut.

§ 7. Arbetsutskott
Mom 1. For handlfiggning av L:tnsfOrbundets lopande llrenden rorande verksamhet
och fOrvaltning kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott bestAende av ordforande
samt ytterligare tvA ledamoter.

Mom 2. Arbetsutskottet sammantrMer pAkallelse av ordfOranden i utskottet och llr
beslutsmfissigt dAminst tvAav dess ledamoter llr nllrvarande och om besluten i sAdant



Mom 3. Arbetsutskou l\ligger au protokollfOra fattade beslut, vilka ska delges'sty-
relsem5te f5r godkfulnande i efterhand.

§ 8. Valberedning
Val vid Arsm5te fOrbereds av en valberedning bestAende av det antalledam5ter som
Arsm5tet beslutar (dock minst tre), varav en sammankallande. ValberOOning :iger 13
del av styrelsens och arbetsutskottets protokoll.

§ 9. Revision
Mom 1. F5r granskning av Uinsmrbundets verksamhet och f5rvaltning utses tvAre-
visorer samt suppleanter. Dessa laIDnar till ordinarie Arsm5te en revisionsber:ittelse,
vilken ska grunda sig pAen granskning av styrelsens och arbetsutskottets protokoll,
samt Uinsf5rbundets rakenskaper.

Mom 2. L:insf5rbundets rakenskaper avslutas per verksamhetsAr (=kalenderAr).
Rakenskaper, balans- och resultatrakning samt ijvriga handlingar som ber5r
Uinsf5rbundets f5rvaltning ska av styrelsen i god rid f5re Arsm5tet ijverIamnas till
revisorema. Granskningen ska vara avslutad och revisionsber:ittelse, moo till- eller
avstyrkande av ansvarsfrihet, 5verUlmnad till styrelsen senast en vecka f5re
Arsmijtet.

§ 10. Stadgar ~
Mom 1. Andringar av och till:igg till Lansf5rbundets stadgar kan endast beslutas av
Uinsf5rbundets ordinarie Arsmijte med tv! trOOjedelsmajoritet, eller moo enkel majo-
ritet av tvAvA varandra f51jande ordinarie Arsm5ten.

Mom 2. Innan :indrade stadgar tillampas ska de understallas partistyrelsen f5r
godkfulnande.

§ 11. UpplOsning
Mom 1. Uppl5sning av L:insf5rbundet fattas moo tvA trOOjOOelsmajoritet av tvA vA
varandra f5ljande Arsm5ten, varav minst ett ordinarie, moo minst en mAnads mellan-
rum.



Mom 4. Uppl6st Unsf6rbunds handlingar och 6vriga tilIgAngar 6verf6res tiil riks-
organisation. Likvida medel inslHtes pA sarskilt konto. Indragna medel ska i f6rsta
hand anvlindas till reorganisation av verksamheten inom uppl6st fOrbunds verksam-
hetsomrAde.

§ 1. MAl ocb medel
Mom 1. Riksorganisationen bestAr av de Llinsf6rbund (Kommunf6reningar om
Llinsf6rbund saknas) sam finns i landel

Mom 2. Riksorganisationen har till uppgift au samordna och leda det politiska ar-
betet (information och utbildningsverksamhet samt valarbete) inom landet. Riks-
organisationen har till lindamAI au verka f6r en Ol:ganiserad samverkan mellan
LlinsmIbunden (Kommunf6reningama om LlinsmIbund saknas).

§ 2. Medlemsavgift
Mom 1. Kommunf6reningen har au ombes6rja indrivning och mottagande av Arets
medlemsavgifter. Tidpunkten f6r indrivning av Arets nya medlemsavgift infinner sig,
sAsnart storleken av densamma faststlillts av partistlimman (partiets Arsm6te).

Mom 2. Kommunf6reningen bar au redovisa viss andel av medlemsavgiften till
Llinsf6rbundet. Storleken av andelen bestlims av f6rbundsstlimman. LlinsfOrbundet i
sin tur redovisar viss andel till riksorganisationen. Om Llinsmrbund ej finns redo-
visas viss andel av medlemsavgiften direkt till riksorganisationen frAn Kom-
munf6reningen. Storleken av andelen bestlims av partistlimman.

§ 3. Bidrag
KommunfOreningen har au redovisa viss andel av mouagna bidrag till Llins-
f6rbundet. Storleken av andelen bestlims av fOrbundsstlimman. Unsf6rbundet i sin
tur redovisar viss andel till riksorganisationen. Om Llinsf6rbund ej finns redovisas
viss andel av mouagna bidrag direkt till riksorganisationen frADKommunfOreningen.
Storleken av andelen bestlimms av partistlimman.



KommunfOreningen har att redovisa viss andel av eventuellt partistod till
LansfOrbundet. Storleken av andelen bestiims av fOrbundsstiimman. LansfOrbundet i
sin tur redovisar viss andel till riksorganisationen. am UinsfOrbund ej flnns redo-
visas viss andel av partistOd direkt till riksorganisationen frAn KommunfOreningen.
Storleken av andelen besUims av partisUimman.

§ 5. Arsmote
Mom 1. Riksorganisationens hOgsta beslutande organ llr Arsmotet.

Mom 2. Ordinarie ArsmlHe Miles varje kalenderAr mre juni mAnads utgAng. Kallelse
ska utslindas av styrelsen minst fjorton <!agar fOre motet

Mom 3. Vid ordinarie Arsmote ska styrelse v:iljas bestAende av tvAtalesmlin (ett Ar),
minst fem ordinarie ledarnoter (ett Ar)j:imte minst ~vAsuppleanter (ett Ar).

Mom 4. UlnsfOrbundet fAr utse tre ombud respektive tre suppleanter - upp till de tre
tusen fOrsta medlemmarna - till riksorganisationens st:imma. DllrutOver fAr
Uinsmrbundet utse ytterligare ett ombud och en suppleant mr varje tretusental med-
lemmar. Ombud och suppleanter fungerar till dess nya om bud och suppleanter ut-
setts av n:istkommande ArsmlHe.

Mom 5. Vid ordinarie Arsmote ska fOrekomma:
a. ArsmlHe~ oppnande.
b. Val av ordfOrande att leda-forhandlingama.
c. Val av sekreterare fOr fOrhandlingama.
d. Val av tvAjusteringsmlin, tillika rOstr:iknare.
e. Godklinnande av fOredragningslistan.
f. FaststIDlande av mlHets stadgeenliga utlysande.
g. Faststiillande av rostl:ingd.
h. Styrelsens och revisoremas ber:ittelse.
i. FrAga om ansvarsfrihet fOr styrelsen.
j. FaststIDlande av antalle<!amlHer samt suppleanter i styrelsen (minst sju ordinarie
samt minst tvA suppleanter fOr dessa).
k. Val av tvA talesm:in fOr en man<!atperiod av ett Ar. .
1.Val av ovrlga ordinarie ledarnlHer i styrelsen samt suppleanter mr en man<!atperi-
od av ett Ar.
m. Val av tvA revisorer samt suppleanter fOr dessa.
n. Val av valberedning.
o. Framstiillningar och fOrslag frAn styrelsen.



p. FramstaIlningar och fOrslag frAn enskilda ombud.
q. Ovriga ~enden.
r. Arsmotets avslutande.

Mom 6. Varje n~varande ombud, liger en rost, dock att ledamot av styrelsen ej liger
deltaga i omrostning angflende ansvarsfrihet fOrdenna eller ivaI av revisorer.

Mom 7. All omrostning vid Msmotet sker oppel. Votering vid personval ska vara
sluten. Vid oppen omrostning har motesordfOranden utslagsrost - vid sluten skiljer
lolten. Om bud har rlilt, all, om han sfl onskar, an fOra reservation till protokollet
med anledning av flrSmotet fattat beslut.

Mom 8. Betrliffande framstlillningar och forslag frfln enskilda ombud vid MsmOtet,
liger MsmOtet icke fatta beslut i frflga, som ej senast sju dagar dessforinnan skrift-
ligen anml1lts till styrelsen.

Mom 9. Slirskilt inbjudna personer liger rlitt all nlirvara vid MsmOte. Representanter
fOr partiets centrala, regionala eller lokala organisationer liger rlill all deltaga i
MsmOtets overll1ggningar men ej i dess beslul.

Mom 10. Extra Msmote sarnmantrlider pfl styrelsens kallelse, eller dfl det pMordras av
minst en femtedel av de av LlinsfOrbunden utsedda ombuden. Kallelse till extra
MsmOte sica utslindas minst en vecka fOre motets avhAllande. Extra MsmOte behandlar
fOrslag frAn styrelsen eller frAnenskilda ombud.

§ 6. Styrelse
Mom 1. Styrelsen handhar riksorganisationens ledning och lir, dA MsmOtet inte lir
sarnlat, partiets hOgsta beslutande organ. Styrelsen lir ansvarig infOr Msmotel.

Mom 2. Styrelsen bestflr av tvfl talesmlin, minst fern ordinarie ledamoter samt minst
tvfl suppleanter. Styrelsen har rlilt all till sig adjungera det antalledamOter den sAfin-
ner llimpligl. Adjungerad ledamot har yttranderlill vid styrelsens mOten, men ej
forslags- respektive rt)strlitt

Mom 4. Styrelsen sammantrlider pA lcallelse av talesmannen. Denne ska snarast och
senast inom en veclca kalla till sammantrlide, om minst Mlften av styrelsens leda-
moter sA beg~. Suppleantema kallas till styrelsens sammantrliden. Styrelsen ska



Mom 5. Styrelsen :if beslutsm~ssig dA minst majoriteten av dess ledamoter fir
mrvarande.

Mom 6. Varje ordinarie ledamot ~ger en rost. Alia firenden avgores genom oppen
omrostning. Votering i personval ska vara sluten. Vid oppen omrostning har
motesordfOranden utslagsrost - vid sluten skiljer lotten. Ledamot har r~tt, att, om
han sA onskar, anfOra reservation till protokollet med anledning av styrelsen fattat
bcslut. Nfirvarande suppleanter har rostr~tt i de fall de intender som ordinaric. Sup-
pleanter, vilka vid sammantrMe ej ~ger rostr~tt, hac dock yttrande- och fOrslagsrau
samt ~ger till protokollet anteckna sin mening.

Mom 7. Styrelsen Migger
aU leda Sverigedemokratemas politiska arbete inom riksorganisationens verksam-
hetsomrAde och <llirvid ombesorja infonnations- och utbildningsverksamhet samt
valarbete,
aU verka fOr rekrytering av nya medlemmar (om KommunfOrening saknas),
aU handha riksorganisationcns ckonomi,
aU till ordinarie ArsmOte Ulmna Arsredovisning och ber:lttelsc fOr verksamhetsAret
(=kalenderAr),
aU utse de utskott och funktionfirer 80m planlagd verksamhet fOranleder, samt
aU protokollfora fattade beslut.

§ 7. Arbetsutskott
Mom 1. For handl~ggning av riksorganisationens IOpande firenden rorande verksam-
het och forvaltning kan styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott bestAende av
ordforande samt ytterligare tvAledamOter.

Mom 2. Arbetsutskottet sammantrl1der pAkallelse av ordfOranden i utskottet och fir
beslutsm~ssigt dA minst tvA av dess ledamOter fir nfirvarande och om besluten i
sAdant fall fir ense. Iovrigt vad 80m stadgas i § 5 Mom 6.

Mom 3. Arbetsutskott Aligger att protokoUfOra fattade beslut, vilka ska delges sty-
relsemote foe godldlnnande i efterhand. '

§ 8. Valberedning
Val vid Arsmote fOrbereds av en valberedning bestAende av det antalledamOter som
Arsmotet beslutar (dock minst tre), varav en sammankallande. Valberedning ager ta



§ 9. Revision
Mom 1. For granskning av riksorganisationens verksamhet och fOrvaltning utses tvA
revisorer samt suppleanter. Dessa Himnar till ordinarie Arsmote en revisions-
ber~ttelse, vilken ska grunda sig pA en granskning av styrelsens och arbetsutskottets
protokoll, samt riksorganisationens rakenskaper.
Mom 2. Riksorganisationens ralcenskaper avslutas per verksamhetsAr (=kalenderAr).
Ralcenskaper, balans- och resultatralcning samt ovriga handlingar som beror riksor-
ganisationens fOrvaltning ska av styrelsen i god tid fOre Arsmotet overl~mnas till re-
visorema. Granskningen ska vara avslutad och revisionsber~ttelse, moo till- eller av-
styrkande av ansvarsfrihet, overUimnad till styrelsen senast en vecka fore Arsmotet.

§ 10. Stadgar
Mom I. Andringar av och till~gg till riksorganisationens stadgar kan endast beslutas
av riksorganisationens Arsmote moo tvA tredjedels majoritet, eller moo enkel majori-
tet av tvApAvarandra fOljande ordinarie Arsmoten.

§ 11. UppWsning
Mom 1. Upplosning av partiet fattas med tvA tredjedels majoritet av tvApA varandra
fOljande Arsmoten, varav minst ett ordinarie, moo minst en mAnads mellanrum.

Mom 2. Vid upplosning ska partiets eventuella tillgAngar disponeras enligt beslut av
Arsmme. Partiets tillgAngar Mr Uimpligen doneras till organisation vars program stAr
i overenssmIDmelse moo Sverigedemokratemas program.

Stadgar fOr Sverigedemokraterna
SD-tryck. Stockholm, mars 1988


