Stadgar
för

Föreningen TULLINGEPARTIET
Antagna den 10 december 2006 samt reviderade vid årsmötet 13 mars 2019

§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Tullingepartiet.

§2

Föreningens säte
Föreningens säte är Tullinge, Botkyrka kommun.

§3

Föreningens mål
Föreningens mål är att vara en plattform för Tullinges invånare som önskar att
Tullinge ska bli en egen kommun samt få ökat medborgarinflytande.
Föreningen är helt fristående och inte underordnad någon annan politisk
organisation.

§4

Verksamhet
Föreningen verkar för att Tullinge skall bryta sig ur Botkyrka och bli en egen
kommun. Föreningen arbetar opinionsbildande gentemot politiker, invånare
och allmänhet.

§5

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
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§6

Medlemskap
Fysiska personer över 18 år boende, mantalsskrivna eller yrkesverksamma i
Tullinge kan bli medlemmar i föreningen. Den som vill bli medlem skall dela
föreningens mål och värdegrund samt betala en medlemsavgift.
Medlemskapet innebär ett stöd för föreningen samt ger möjlighet att delta i
föreningens aktiviteter.
Utnämning till hedersmedlem beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Hedersmedlemmen är medlem på livstid eller tills dess att hedersmedlemmen
själv önskar utträda. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§7

Medlemsavgift – rösträtt
Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet och betalas årsvis.
Familjemedlemskap innefattar flera personer i en familj och man betalar då
endast en avgift per hushåll med gemensam adress. Varje familj har enbart en
röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska åtaganden
mot föreningen enligt dessa stadgar.
Rösträtt gäller under förutsättning att vederbörande är registrerad som
medlem senast två månader före mötet.

§8

Uteslutning
Uteslutning kan ske då medlem brutit mot värdegrunden, stadgar, saboterat
eller motarbetat föreningens verksamhet eller dess ändamål, eller av grov
oaktsamhet skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen.

§9

Årsmöte
Föreningen håller årsmöte senast under mars månad.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen, per brev eller e-post minst 14 dagar i
förväg. I samband med kallelse till årsmöte skall föredragningslista,
verksamhetsberättelse, ekonomisk information och budget. Till kallelsen skall
vidare bifogas de motioner till årsmötet som skriftligen inkommit till styrelsen
samt styrelsens yttrande över dessa.
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Vid alla val och vid omröstningar gäller enkel majoritet (undantag för
upplösning av föreningen samt stadgeändring § 14 och § 16). Omröstning sker
öppet. Sluten omröstning kan endast påkallas vid personval. Vid lika röstetal
äger mötesordförande utslagsröst, vid personval avgör dock lotten.
Motioner som skall behandlas vid årsmötet skall skriftligt vara styrelsen
tillhanda senast den 31 januari. Senare inkommen motion kan endast tas upp
till diskussion.

§ 10

Ärenden vid årsmötet
1.

Fastställande av röstlängd och föredragningslista

2.

Fråga om mötet är korrekt utlyst.

3.

Val av
a. ordförande för mötet
b. sekreterare för mötet
c. två justerare, tillika rösträknare för mötet

4.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året

5.

Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året

6.

Revisorernas berättelse för det senaste året

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

8.

Fastställande av medlemsavgift för innevarande kalenderår

9.

Fastställande av styrelsens verksamhetsplan

10.

Fastställande av budget

11.

Beslut om styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.

Val av styrelse
a. fastställande av antalet ledamöter inom ramen enligt § 12
b. val av ordförande för en tid av ett år
c. val av ledamöter för en tid av två år
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§ 11

13.

Val av revisorer
a. val av en revisor för en tid av ett år
b. val av en revisorssuppleant för en tid av ett år

14.

Val av valberedning bestående av tre personer för en tid av ett år,
varav en utses till sammankallande.

15.

Övriga frågor

Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att kalla medlemmarna till extra årsmöte när den så finner
lämpligt. När revisor eller minst 10 % av medlemmarna begär extra årsmöte
hos styrelsen, skall sådant inkallas inom 30 dagar.
Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligt per brev eller e-post och minst 14
dagar i förväg. I samband med kallelse till möte skall föredragningslista bifogas.
Vid extra årsmöte får endast punkterna 1-3 som ingår i årsmöte, samt de frågor
som föranleder mötet förekomma.

§ 12

Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst fyra och högst åtta ordinarie
ledamöter. Styrelsen utser inom sig, kassör och kan även utse andra funktioner
bland ledamöterna.
Ordförande väljes för en period om ett år och ledamöterna två år.
Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst fem
(inklusive ordförande). Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Föreningen tecknas av ordföranden alternativt av två styrelseledamöter i
förening. Ordföranden och kassören tecknar, var för sig, föreningens bank
och postgiro.
Styrelsen skall till varje ordinarie årsmöte lämna skriftlig berättelse över
föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret samt redogörelse över
föreningens ekonomiska ställning. Styrelsen skall dessutom lämna förslag till
rambudget och verksamhetsplan för året samt eventuella förändringar i
handlingsplanen.
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Om ordförande lämnar styrelsen under året ersätts denne av en
styrelseledamot som utses av styrelsen.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt.
Adjungerad ledamot kan utses till befattning i styrelsen.

§ 13

Ekonomi, ekonomisk förvaltning
Kostnader för föreningens verksamhet skall täckas genom medlemsavgifter,
gåvor, partistöd samt övriga med verksamheten förenliga rörelseinkomster.
Kassören ansvarar för den löpande ekonomiska förvaltningen och redovisar
den ekonomiska ställningen vid varje styrelsemöte under året.
Räkenskaperna skall alltid vara tillgängliga för revision. Årsredovisningen skall
vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 14

Arvoden och kostnadsersättningar för styrelsen
Styrelsearvode utgår ej.
Skäliga utgifter som styrelseledamot i föreningen orsakats genom sitt uppdrag
för föreningen, till exempel, telefon, porto och resekostnader i närområdet
skall ersättas mot specificerad räkning eller kvitto.

§ 15

Revision
En revisor och en revisorssuppleant väljes på årsmötet.
Revisorn skall under verksamhetsåret, som löper per kalenderår, granska
föreningens räkenskaper och övrig förvaltning. Vid ordinarie årsmöte skall
revisionsberättelse med rekommendation angående ansvarsfrihet för styrelsen
avlämnas.
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§ 16

Politisk representation
Föreningen skall i första hand vara verksam på det kommunala planet.

Tullingepartiets folk- och förtroendevalda skall verka för Tullinges bästa
inom Botkyrka kommun.
Inför kommunalval utser styrelsen en valberedning senast 12 mån före valdagen till
vilken medlemmarna inbjudes att nominera kandidater. Preliminär valsedel
presenteras på årsmötet. Styrelsen fastställer slutgiltig valsedel.
Kommunfullmäktigegruppen skall snarast efter val utarbeta en arbetsordning för sitt
arbete, som presenteras för styrelsen.
Valsamverkan skall godkännas av styrelsen.
Första namn på valsedeln blir gruppledare i kommunfullmäktigegruppen.
Ledamöter i kommunstyrelsen utses enligt turordning på valsedeln.
Personvalskryssningar påverkar ej utnämning till gruppledare eller kommunstyrelsen.
Styrelsen utser en valberedning för representation i nämnder och styrelser till vilken
medlemmarna inbjudes att nominera kandidater.
Kommunfullmäktigegruppen, ordinarie ledamöter och ersättare, utser föreningens
representanter i nämnder och styrelser. Endast medlem i Tullingepartiet kan

erbjudas förtroendeuppdrag.
Vad som ovan sagts beträffande kommunalval gäller i tillämpliga delar även kyrkoval.

§ 17

Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten
och/eller extra årsmöten med 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Det skall
vara minst 4 månader mellan dessa möten. Förslag till ändring av stadgarna får
skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
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§ 18

Föreningens upplösning
Upplösning måste beslutas vid två på varandra följande årsmöten och/eller
extra årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Det skall vara minst
4 månader mellan dessa möten
Föreningen upplöses om 3/4 av de röstberättigade vid dessa två möten kräver
det.
Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar fördelas enligt det andra mötets
beslut. Det åligger styrelsen att inför mötet lägga fram förslag till fördelning.

Tullinge den 13 mars 2019

Mötesordförande

Av årsmötet utsedda justerare
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