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DREVVIKENPARTIETS STADGAR 

Antagna 1998 , reviderad 2009 och 2017 

 

§ 1  Drevvikenpartiets ändamål 

Drevvikenpartiet skall vara en plattform för de invånare i Huddinge kommun som 

önskar en delning av kommunen, så att den östra kommundelen med gränser unge-

fär motsvarande Trångsunds församling bildar egen kommun med "arbetsnamnet" 

Drefviken. Partiet är fristående och inte underordnat någon annan politisk organisa-

tion.   

§ 2 Verksamhet 

För Drevvikenpartiets politik har ett partiprogram tagits fram och för verksamheten 

har ett handlingsprogram utarbetats. 

§ 3 Medlemskap 

Drevvikenpartiets medlemmar ska utgöras av fysiska personer. Medlemsansökan 

kan ske muntligt eller skriftligt hos styrelsen. Om medlems uppförande är till 

uppenbar skada för partiet äger styrelsen rätt att med omedelbar verkan utesluta 

medlemmen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. 

§ 4 Medlemsavgift - rösträtt 

Medlemsavgiftens storlek bestäms av styrelsen. Endast en avgift utgår för personer 

med gemensam adress.  Varje sådan person har egen rösträtt under förutsättning 

att vederbörande har registrerats som medlem.  

§ 5 Partimöten 

5.1 Partiet håller ordinarie partistämma senast under mars. Styrelsen äger rätt och 

skyldighet att kalla medlemmarna till möte eller extra partistämma när den så fin-

ner lämpligt och när revisor eller minst 15 medlemmar begär detta. 

5.2 Kallelse till ordinarie partistämma eller extra partistämma skall ske skriftligt och 

minst 14 dagar i förväg, till annat möte minst en vecka i förväg.  

5.3 Vid ordinarie partistämma skall följande obligatoriska frågor förekomma: 

 a. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning  

 b.   Fastställande av dagordning   

 c.   Val av ordförande och sekreterare för stämman  

 d.   Val av två justeringsmän    

 e.    Styrelsens årsberättelse med kassarapport  

 f.   Revisorernas berättelse    

 g.   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 h.  Val av funktionärer    

 i.   Fråga om valberedning    

 j.   Styrelsens budget    

 k.  Övriga anmälda ärenden, motioner (se p 5.6) 
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5.4 Vid extra partistämma får endast punkterna a - d samt de frågor som föranleder  

stämman förekomma.  

5.5 Vid alla val och vid omröstningar gäller enkel majoritet (undantag upplösning av 

partiet samt stadgeändring (§ 10 och § 11). Omröstning sker öppet. Sluten omröst-

ning kan endast påkallas vid personval. Vid lika röstetal äger ordförande utslags-

röst, vid personval avgör dock lotten. Avgående och tillträdande styrelse äger ej 

rösträtt vid val av revisor eller revisorssuppleant. Rösträtt får endast utövas av när-

varande medlem.  

5.6 Ärende som skall behandlas på ordinarie partistämma skall skriftligt vara styrelsen 

tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall i kallelsen till ordinarie partistämma avge 

sitt yttrande samt förslag till beslut. Senare inkommet ärende kan endast tas upp 

till diskussion. Vid extra partistämma tas inga motioner upp till beslut. 

§ 6  Styrelse 

6.1 Styrelsen skall bestå av minst sju ledamöter, nämligen partiordförande, vice par-

tiordförande samt minst fem ledamöter. Val sker vid ordinarie partistämma. Man-

dattiden är på två år. 

6.2 Partiordförande och tre ledamöter utses ena året, vice partiordförande och minst 

två ledamöter utses det andra året. 

6.3 Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter är minst hälften. Vid 

lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

6.4 Partiets firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller två av dess ledamöter i före-

ning. 

6.5 Styrelsen skall till varje ordinarie partistämma avge skriftlig berättelse över partiets 

arbete under det gångna verksamhetsåret samt även en redogörelse över partiets 

ekonomiska ställning. 

6.6 Om någon av styrelsens medlemmar lämnar styrelsen under året, äger styrelsen 

rätt att utse annan partimedlem som tillfällig ersättare för denne fram till nästa 

ordinarie partistämma. Den tillfällige ersättaren har samma befogenheter som 

övriga styrelsemedlemmar. 

§ 7 Ekonomi, ekonomisk förvaltning 

7.1 Kostnader för partiets verksamhet skall täckas genom medlemsavgifter, gåvor och 

partistöd. 

7.2 Styrelsen ansvarar för den löpande ekonomiska förvaltningen. Styrelsen äger rätt 

att till kassör utse medlem i partiet som ej behöver vara styrelseledamot. 

7.3 Räkenskaperna skall alltid vara tillgängliga för revisorn. Årsredovisningen skall vara 

revisorn tillhanda senast 1 februari. 

§ 8 Arvoden och kostnadsersättning för styrelsen 

Några styrelsearvoden utgår ej. Kostnader som styrelseledamot orsakats genom sitt 

uppdrag för partiet, till exempel telefon, resor, etcetera, skall ersättas mot uppvi-

sande av specificerad räkning. 

 

 

 

 

 



DREVVIKENPARTIET 
Huddinge kommun  
141 85  HUDDINGE  

www.drevvikenpartiet.se drevvikenpartiet@telia.com 
Tfn: 08 - 535 301 88, 0709-750 226, 08-535 301 62, 0708-790 319 Fax: 08 - 535 301 40 

 

§ 9 Revision 

9.1 Vid ordinarie partistämma väljs en revisor och en revisorssuppleant. 

9.2 Revisorn skall under verksamhetsåret (= kalenderår), granska partiets räkenskaper 

och övrig förvaltning. Vid ordinarie partistämma skall revisionsberättelse med till- 

eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen avlämnas. 

§ 10 Partiets upplösning 

10.1 Partiet upplöses om 3/4 av de närvarande vid ordinarie partistämma kräver det. 

10.2 Skulle partiet upplösas skall dess tillgångar fördelas enligt stämmans beslut. 

§ 11 Ändring av stadgarna 

11.1 Ändring av dessa stadgar kan endast genomföras vid en ordinarie partistämma. 

11.2 Ändringsförslag skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 31 januari som jämte 

eget till- eller avstyrkande förelägger ärendet i kallelsen till ordinarie partistämma. 

Det krävs 2/3 majoritet för beslut om stadgeändring. 

§ 12 Övrigt 

12.1 Partisymbol är en näckros. 

12.2 Partibeteckningen är dp. 
 

 


