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Stadgar för förbundet 

§ 1 Ändamål 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är ett förbund av grupper och enskilda vilkas övertygelse är 

 att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter, 

 att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människan med 
respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget; 
människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten, 

 att samhället och världen blir en bättre plats för alla, när det råder demokrati, social rättvisa, 
jämlikhet, nyfikenhet på olika kulturer, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former 
av diskriminering, ett miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en 
utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt. 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vill 

 utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik som samlar folkflertalet 
för människans befrielse och delaktighet, 

 verka för utjämning mellan rika och fattiga och ett välstånd grundat på hållbar utveckling, 

 verka för fredlig konfliktlösning, 

 forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende 
möjligheter, 

 främja folkhälsa samt minska bruket av alkohol och andra droger, 

 i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti och tillsammans med likasinnade 
världen över verka för dessa grundsatser och målsättningar. 

§ 2 Organisation 

Moment 1 
Grupperna är Socialdemokrater för Tro och Solidaritets grundorganisationer. Grupperna 
sammansluter sig i distrikt, vilka är förbundets regionala huvudorganisationer. 

Distriktsindelningen beslutas av förbundsårsmötet. 

Förbundsårsmötet är högsta beslutande organ. 

Förbundet leds av en av förbundsårsmötet vald styrelse. 
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Moment 2 
Förbundsstyrelsen består av ordförande och vice ordförande samt ytterligare nio ledamöter och fem 
ersättare. Ordförande och vice ordförande utgör förbundets verkställande utskott tillsammans med 
två av styrelsens ledamöter som väljs av förbundsårsmötet. Ersättare i förbundsstyrelsen har närvaro-, 
förslags- och yttranderätt, och de träder i tjänst i den ordning de blivit valda. 

Mandattiden för ledamöter i förbundsstyrelsen är två år och för ersättare i förbundsstyrelsen ett år. På 
förbundsårsmöte väljs vartannat år fyra ordinarie ledamöter samt vice förbundsordförande och 
vartannat år fem ordinarie ledamöter samt förbundsordförande. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst sex tjänstgörande ledamöter är närvarande. 
Verkställande utskottet är beslutsmässigt när två ledamöter är närvarande. 

Moment 3 
Förbundsårsmötet väljer två revisorer samt två revisorsersättare för ett år. 

§ 3 Förbundsårsmöte 

Moment 1 
Ordinarie förbundsårsmöte genomförs varje år före den 10 juli. 

Extra förbundsårsmöte sammankallas vid behov av förbundsstyrelsen eller när minst en tredjedel av 
distrikten så begär. 

Moment 2 
Förbundsstyrelsen beslutar om tid och plats för förbundsårsmötet. Kallelse till ordinarie 
förbundsårsmöte tillställs distriktens styrelser senast fem månader före mötet. Förbundsstyrelsen 
fastställer tider för extra förbundsårsmöte. Kallelse till extra förbundsårsmöte tillställes distriktens 
styrelser senast två månader före mötet. 

Moment 3 
Vid förbundsårsmötet äger varje distrikt rätt att låta sig representeras av ett ombud samt därutöver ett 
ombud per påbörjat 40-tal medlemmar vid närmaste föregående årsskifte. Varje lokalgrupp med mer 
än 40 medlemmar äger rätt att utse ett av distriktets ombud. Ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen 
kan inte väljas till ombud. 

Vid förbundsårsmötet har endast ombud rösträtt. Förbundsårsmötets presidium, förbundsstyrelsens 
ledamöter, ersättare och adjungerade, revisorer och valberedning har yttrande- och förslagsrätt. Övriga 
till förbundsårsmötet anmälda medlemmar har yttranderätt. 

Moment 4 
Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika 
röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska 
genomföras. 
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Moment 5 
Nomineringar för val av förbundsstyrelse och revisorer ska ske senast två månader före 
förbundsårsmötet till av föregående förbundsårsmöte vald valberedning. Valberedningen består av 
fem ledamöter och fem ersättare. 

Moment 6 
Motion till förbundsårsmötet kan väckas av enskild medlem, grupp, distriktsårsmöte och 
distriktsstyrelse. Grupp- och/eller distriktsårsmöte har att avgöra om motion ska upptas som egen 
eller insändas som enskild. Förbundsstyrelsen kan också lämna egna förslag till förbundsårsmötet. 

Motion till förbundsårsmötet ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast tre månader före 
förbundsårsmötet. 

Moment 7 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till förbundsstyrelsen. ”Aktuell fråga” inlämnas senast en vecka före 
förbundsårsmötets öppnande. 

Moment 8 
Förbundsstyrelsen ska senast fyra veckor före förbundsårsmötet sända ut de förslag som ska 
behandlas till ombud, distrikt och grupper. 

Moment 9 
Förbundsårsmötet fastställer inriktningen på förbundets verksamhet för kommande verksamhetsår. 

Förbundsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till förbundsårsmötet. Revisorerna avger berättelse 
över sin granskning av förbundets räkenskaper, förvaltning och verksamhet från den 1 januari det år 
de valts på förbundsårsmötet. 

Mötet tar efter förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

§ 4 Avgift 
Förbundsårsmötet fastställer medlemsavgift till förbundet för nästkommande kalenderår. 

§ 5 Förbundsstyrelsen, verkställande utskottet och förbundssekreteraren 

Moment 1 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundsårsmötets beslut 
och förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när 
förbundsårsmötet inte är samlat. 

Förbundsstyrelsen ska fastställa budget för nästkommande kalenderår. 

Moment 2 
Verkställande utskottet är planerings- och beredningsorgan för förbundsstyrelsen. Utskottet handhar 
med ansvar inför förbundsstyrelsen den operativa ledningen av förbundets verksamhet. 
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Moment 3 
Förbundsstyrelsen tillsätter en förbundssekreterare med ansvar för att verkställa förbundsstyrelsens 
och verkställande utskottets beslut. Förbundssekreteraren är chef för förbundsexpeditionen och leder 
arbetet där. Förbundssekreteraren adjungeras till förbundsstyrelsens och verkställande utskottets 
sammanträden. 

§ 6 Ändring av stadgar 
Förbundsårsmötet beslutar om stadgar för förbundet samt grundstadgar för distrikt och grupper. 
Ändring träder omedelbart i kraft om ej annat beslutas. För ändring av ändamålsparagraf fordras beslut 
av två på varandra följande ordinarie förbundsårsmöten.  
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Normalstadgar för distrikt 

§ 1 Ändamål 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i _______________ distrikt har till uppgift att med 
utgångspunkt i förbundets ändamål samordna och utveckla den verksamhet som bedrivs av 
förbundets grupper inom distriktet och verka för att nya grupper bildas. 

Distriktet ska särskilt uppmärksamma önskemål om medlemmars skolning för det politiska 
engagemanget. 

§ 2 Organisation 
Distriktets område ska utgöras av samma område som ett eller flera partidistrikts område/n. Alla 
grupper inom distriktets geografiska område ska tillhöra distriktet. 

Distriktet organiserar distriktsgrupp för medlemmar som inte är med i en lokal grupp. Distriktsgrupp 
ansluts till en arbetarekommun i distriktets verksamhetsområde. 

Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. 

Distriktet leds av den på distriktsårsmötet valda styrelsen. 

Distriktsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och ytterligare minst två ledamöter. 
Antalet ledamöter i styrelsen ska vara ett ojämnt tal. 

Distriktsstyrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 

Distriktsårsmötet väljer två revisorer samt två revisorsersättare. 

§ 3 Distriktsårsmöte 

Moment 1 
Ordinarie distriktsårsmöte genomförs årligen före första maj. Kallelse till ordinarie distriktsårsmöte 
utgår senast fyra veckor före mötet. 

Extra distriktsårsmöte sammankallas vid behov av distriktsstyrelsen eller när minst en tredjedel av 
distriktets grupper begär det. Kallelse till extra distriktsårsmöte utgår senast tre veckor före mötet. 

Moment 2 
Grupp tilldelas minst ett ombud. Representationen i övrigt beslutas av föregående distriktsårsmöte. 
Ombuden ska därvid fördelas proportionellt mellan distriktets grupper i förhållande till 
medlemsantalet vid närmast kommande årsskifte. 

Vid distriktsårsmötet har ombud rösträtt. Varje medlem i någon av distriktets grupper har yttrande- 
och förslagsrätt vid distriktsårsmötet. 
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Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika 
röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska 
genomföras. 

Moment 3 
Tid för nomineringar för val av distriktsstyrelse och revisorer samt ombud till förbundsårsmötet ska 
beslutas av distriktsstyrelsen. 

Valberedningen består av minst tre ledamöter och väljs av distriktsårsmötet. 

Moment 4 
Distriktsårsmötet utser distriktets ombud till förbundsårsmötet. Distriktsårsmötet kan uppdra till 
distriktsstyrelsen att utse ombud. 

Moment 5 
Motion till distriktsårsmöte kan väckas av enskild medlem eller grupp. Motion ska vara distriktet 
tillhanda senast en månad före mötets öppnande. 

Moment 6 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen. 

Moment 7 
Distriktsårsmötet fastställer inriktningen på distriktets verksamhet. 

Distriktsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till distriktsårsmötet. Revisorerna avger berättelse över 
sin granskning av distriktets räkenskaper, förvaltning och verksamhet från den 1 januari det år de valts 
på distriktsårsmötet. 

Mötet tar efter förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 

§ 4 Avgift 
Distriktsårsmötet fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår på ordinarie 
eller extra distriktsårsmöte senast den 15 november. Beslutad avgift för kommande verksamhetsår ska 
senast före november månads utgång anmälas till samtliga i distriktet ingående grupper. Distriktet ska 
senast den 15 februari redovisa förbundsavgiften för föregående kalenderår till förbundet. 

§ 5 Distriktsstyrelse 
Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktsårsmötet ej är samlat. 

Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med förbundsårsmötets och 
distriktsårsmötets beslut samt förbundets och distriktets stadgar. 

§ 6 Övriga bestämmelser 
Tillägg till dessa stadgar kan antas av distriktsårsmöte. 
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Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa normalstadgar. 

Om distrikt ansöker om upplösning ska förbundsstyrelsen besluta om till vilka andra distrikt 
verksamhetsområdet ska föras. Tillgångar övergår till Socialdemokrater för Tro och Solidaritets 
förbund.  
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Normalstadgar för grupper 

§ 1 Ändamål 
Gruppens namn är __________________________________. Gruppen är genom distriktet 
ansluten till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. 

Gruppen är genom _____________________ arbetarekommun ansluten till Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti. 

Gruppen har till uppgift att organisera och samla medlemmar som erkänner förbundets ändamål. 

Gruppen ska lägga sig vinn om att i en utåtriktad dialog lägga grunden för förbundets politiska 
program. 

§ 2 Medlem 
Medlem är den som erkänner förbundets ändamål, följer dess stadgar samt betalar medlemsavgift. 
Medlem är också medlem i Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. 

Medlem som verkar i strid mot förbundets ändamål och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen. 

§ 3 Organisation 
Grupp består av enskilt anslutna medlemmar. Gruppen ingår i arbetarekommunen, i enlighet med 
stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. 

Enskilda medlemmar kan anslutas till distriktsgrupp. 

Grupp leds av vid gruppårsmötet vald styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och ytterligare 
minst en ledamot. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara ett ojämnt tal. 

Årsmötet väljer två revisorer samt revisorsersättare. 

§ 4 Medlems rättigheter 
Medlemskap i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ger medlemmen rätt till 

 att delta i gruppers och arbetarekommuners mötes– och studieverksamhet, 

 att rösta vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis medlemsmöten, partikongressval och 
allmänna omröstningar, 

 att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom förbundet, partiet, politiska församlingar samt 
andra uppdrag till vilka partiet/förbundet nominerar kandidater, 

 att få information om förbundets och partiets ställningstaganden i politiska och 
organisatoriska frågor, 
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 att ställa förslag vid möten i grupper och arbetarekommuner, 

 att motionera till förbundsårsmöten, partikongresser, distriktsårsmöten och årsmöten, 

 att delta i rådslag anordnade av förbundet och partiet, partidistrikt eller arbetarekommun. 

§ 5 Möten och verksamhet 
Gruppens högsta beslutande organ är gruppårsmötet. Därutöver genomförs medlemsmöten. 
Gruppårsmöte genomförs före februari månads utgång. Kallelse till gruppårsmöte ska tillställas 
samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Kallelse till medlemsmöte, med angivande av 
samtliga på mötet förekommande beslutsfrågor, ska tillställas samtliga medlemmar minst två veckor 
före mötet. 

Gruppstyrelsen avger verksamhetsberättelse till gruppårsmötet. Revisorerna avger berättelse över sin 
granskning av gruppens räkenskaper, förvaltning och verksamhet från den 1 januari det år de valts på 
gruppårsmötet. 

Mötet tar efter förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för gruppstyrelsen. 

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika 
röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska 
genomföras. 

§ 6 Avgift 
Ny medlem betalar avgift för det år under vilket inträdet sker. 

Medlemsavgiften till grupp fastställs av medlemsmöte före november månads utgång. 

Medlem ska förutom gruppavgift enbart betala avgift till partiet/förbundet en gång. 

Grupp redovisar senast den 1 februari avgiften från föregående verksamhetsår till distriktet vari ingår 
avgift till förbundet. 

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för gruppen utbetalas av 
partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen. 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen leder gruppens verksamhet i överensstämmelse med förbundsårsmötets, distriktsårsmötets 
och gruppårsmötets beslut samt förbundets, distriktets och gruppens stadgar. Det är styrelsens uppgift 
att planera och lägga fram förslag till medlemsmötet samt tillse att medlemsmötets beslut verkställs. 

§ 8 Övriga bestämmelser 
Grupp ska om fråga om upplösning väcks i första hand tillsammans med medlemmarna och i 
samverkan med distriktet se över möjligheterna att finna nya verksamhetsformer. I andra hand ska 
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fråga om samgående med annan grupp prövas. Vid samgående tar gruppen med sig samtliga sina 
tillgångar. 

Grupp upplöses om minst ¾ av medlemmarna fattar beslut därom. Medlemmarna överförs därvid till 
distriktsgrupp. Nedlagd grupps tillgångar tillfaller distriktet. 

Medlem som inte längre önskar vara medlem hos Socialdemokrater för Tro och Solidaritet begär sitt 
utträde. 

Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska 
uteslutas ur gruppen. Innan sådan uteslutning sker ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör 
underrättas skriftligen. 

Tillägg till dessa stadgar kan antas av gruppårsmötet. Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva 
innehållet i dessa normalstadgar. 


