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§ 1 Namn
Partiets namn är “Partiet Vändpunkt”.

§ 2 Ändamål
Organisationen har till ändamål att bedriva partipolitisk verksamhet och
folkrörelseverksamhet i enlighet med antagna program och beslut.

§ 3 Organisation
A.	

Organisationen består av riksorganisation, distrikt och lokalavdelningar.

B.	

Partiets nationella organ är kongressen, medlemsombuden, styrelsen,
valberedningen och revisorerna.

C.	

Partiets verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

D.	

Partiet tillämpar fast medlemsår. Medlemskap som tecknas från oktober gäller
även nästföljande år.

E.	

Partiets firmatecknare är kassören. Styrelsen kan utse ytterligare firmatecknare.

F.	

Alla kallelser, motioner, beslut och justerade protokoll ska i normalfallet
publiceras på partiets digitala plattform som ska vara öppen och tillgänglig för
alla medlemmar.

G.	

Organisationen har sitt säte i Stockholm stad.

§ 4 Värdegrund och centrala idéer
Kongressen ska anta en värdegrund som redogör för partiets centrala värderingar och
idéer.

§ 5 Medlemskap
A.	

Alla som vill stödja partiet och som erlägger av kongressen beslutad
medlemsavgift kan bli medlemmar. Endast fysisk person kan bli medlem.

B.	

Varje medlem är en del av Partiet Vändpunkts riksorganisation och tillhör ett
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distrikt samt en lokalavdelning, om en sådan finns.
C.	

Medlemmen registreras normalt som tillhörande det distrikt och den eventuella
lokalavdelning som finns där personen har sin adress. Medlemmen får välja en
annan tillhörighet.

D.	

Medlem får delta i verksamhet i hela landet och får ha roller eller uppdrag i flera
lokalavdelningar och distrikt. Medlem får dock endast ha styrelseuppdrag inom,
och har enbart rösträtt på årsmötet för, sitt eget distrikt och lokalavdelning.

E.	

Medlem erlägger för varje kalenderår en av kongressen fastställd medlemsavgift.

§ 6 Utträde
Medlem som vill utträda ur organisationen, skall skriftligen anmäla detta till
riksorganisationen och anses därmed omedelbart ha lämnat organisationen. Inbetald
medlemsavgift återbetalas inte.

§ 7 Distrikt, avdelningar och medlemsmöte
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A.	

En lokalavdelning omfattar en eller flera kommuner.

B.	

Distriktsindelningen utgår i grunden från Sveriges län, där varje län - med
tillhörande region (tidigare landsting) - är ett distrikt. Även annan geografisk
indelning får förekomma. En distriktsorganisation får till exempel omfatta flera
län, eller ett län kan delas upp. Beslut om ändrad distriktsindelning fattas av
riksstyrelsen i dialog med medlemmarna i berört område.

C.	

Styrelsen kan efter ansökan anta en förening som lokalavdelning för en kommun
eller kommuner som idag saknar egen avdelning, eller ett distrikt för ett län eller
område som idag saknar egen distriktsorganisation. En förening måste bestå
av minst tio medlemmar när den antas. Styrelsen kan besluta att en förening
inte längre uppfyller kraven på att vara en avdelning om den har mindre än tio
medlemmar.

D.	

Riksstyrelsen kan utse kontaktpersoner för kommuner och distrikt som ännu inte
har en officiellt antagen organisation.

E.	

Styrelsen kan efter ansökan anta föreningar utanför Sveriges gränser som
utlandsavdelningar till partiet.

F.	

Distriktsorganisationer och lokalavdelningar är självstyrande inom de ramar

som anges i dessa stadgar. Lokalavdelningar och distriktsorganisationer ska
bildas och drivas utifrån gällande normalstadgar för lokalavdelning respektive
normalstadgar för distrikt. En lokalavdelning eller en distriktsorganisation får
göra tillägg till normalstadgarnas skrivningar, och riksstyrelsen kan godkänna
mindre ändringar.
G.	

Medlemsmötet är det högsta beslutande organet mellan årsmötena i
lokalavdelningar och distrikt. Till det ska alla medlemmar ha tillträde. För
distriktets årsmöten och medlemsmöten kan ombudssystem införas om samtliga
ingående lokalavdelningar och distriktets medlemmar så beslutar. Ombuden till
distrikten utses i sådana fall av de ingående lokalavdelningarnas medlemsmöten.
Fördelningen av ombud ska vara proportionerlig till antalet medlemmar, och
varje lokalavdelning ska garanteras ett minimiantal ombud (minst ett).

H.	

Lokalavdelningsmöte får genomföras som representantskapmöte, efter beslut
där även mötesordning och representativitet fastställts.

§ 8 Kongressen
A.	

Partiets högsta beslutande organ är kongressen. Kongress hålls varje år, normalt
mellan 1 april och 31 maj.

B.	

Kallelse till kongressen skickas via e-post senast fyra månader före mötet.
Med kallelsen ska följa rubriker till de förslag som styrelsen vill lägga fram för
behandling av kongressen, samt uppgift om det maximala antalet ombud.

C.	

Alla - som har varit medlemmar i minst 4 veckor - får delta på kongressen, om
inte det maximala deltagarantalet överskridits. Alla deltagande medlemmar har
rösträtt på kongressen, såvida inte ett system med kongressombud har införts. I
så fall har bara kongressombud rösträtt på kongressen. Endast medlem kan vara
kongressombud.
Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid kongressen, och rösträtt
om alla deltagande medlemmar har rösträtt. Om ett system med kongressombud
införts har styrelseledamöter som valts till kongressombud rösträtt. Deltagare
som under kongressperioden har ingått i styrelsen har inte rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Motions- och nomineringsrätt till kongressen har varje medlem, lokalavdelning
och distriktsorganisation. Varje medlem har rätt att lägga högst fem motioner till
varje kongress.
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D.	

Det maximala antalet deltagare på kongressen bestäms minst 6 veckor i förväg
av styrelsen. Om antalet anmälda till kongressen överstiger det maximala
antalet som bestämts i förväg av styrelsen, kan deltagare väljas ut slumpmässigt.
Styrelsen kan alternativt välja att öka antalet kongressdeltagare.
Förtroendevalda i riksorganisationen, kongressfunktionärer och röstberättigade
ombud, om sådana finns, är garanterade plats att deltaga på kongressen.

E.	

Nomineringsrätt till organisationens nationella organ har alla medlemmar,
distriktsorganisationer och lokalavdelningar. Kandidater till talesperson och
huvudsekreterare behöver stödjas av minst tjugo medlemmar. Kandidater till
styrelsen och till medlemsombud behöver stödjas av minst tio medlemmar.

F.	

Motioner lämnas in till en av styrelsen utsedd motionsgrupp. De kan lämnas in
året runt, men ska senast vara inlämnade tolv veckor före kongressen.
Motioner ska efter inlämnande snarast tillgängliggöras för medlemmarna genom
en digital plattform. Motionsgruppen kan föra dialog med motionärerna om
eventuell bearbetning och sammanjämkning av motionerna.
Propositioner och motionssvar ska publiceras på samma plattform senast fem
veckor före kongressen.
Om en fråga lyfts av styrelsen efter denna tidpunkt får den med två tredjedelars
majoritet av kongressen tas upp till behandling.
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G.	

De digitala plattformar som används bestäms av styrelsen och det är styrelsen
som ansvarar för att dokumenten finns tillgängliga. Medlemmarna ska ha
möjlighet att kunna lägga yrkanden samt kommentera och debattera väckta
frågor och motioner.

H.	

I det fall fler än 50 motioner lämnas in kan styrelsen besluta att endast de 50
motioner med flest medlemmar som stödjer dem behandlas. Vid en digital
kongress kan styrelsen minska detta antal till 30.

I.	

Kongressen ska vara till självkostnadspris eller till ett subventionerat pris.
Styrelsen har möjlighet att besluta om ett system för reseutjämning.

J.	

Rösträkning på kongressen hanteras av rösträknare som valts av kongressen.
Medlemsombuden ska ha insyn i rösträknarnas arbete.

K.	

Om mer än tre-fjärdedelar av partiets medlemmar ingår i distriktorganisationer,
kan styrelsen besluta att kongressen ska använda sig av ett system med

kongressombud, där de röstberättigade deltagarna till kongressen utses
genom ett ombudssystem. Det beslutet behöver meddelas senast i kallelsen till
kongressen. Alla officiella distriktsorganisationer har rätt till minst ett ombud.
L.	

Beslut, rapporter till och resultatet av val på kongressen ska publiceras på anvisad
digital plattform senast två veckor efter att kongressen har avslutats.

M.	

Kongressen ska behandla bland annat följande frågor:

N.	

●

Styrelsens verksamhetsberättelse

●

Resultat-‚ och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

●

Revisionsberättelse

●

Ansvarsfrihet för styrelsen

●

Val av talesperson/er

●

Val av huvudsekreterare

●

Val av övriga styrelseledamöter

●

Val av medlemsombud

●

Val av valberedning

●

Val av revisorer

●

Fastställande av verksamhetsplan, budget för verksamhetsåret och
medlemsavgift

●

Till kongressen lagda propositioner från styrelsen och väckta motioner.

Beslut om antagande av partiprogram eller principprogram behöver tas med tvåtredjedelars majoritet.

§ 9 Extrakongress
Extrakongress hålls när styrelsen eller 20% av medlemmarna så begär. Endast ärende
upptaget i kallelse får behandlas på extrakongress. Kallelsetiden för extrakongress är 4
veckor och dokument ska göras tillgängliga senast en vecka före mötets början.
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§ 10 Beslut
A.	

Beslutsfattande i organisationen sker genom samtyckesbeslut eller
majoritetsbeslut, eller genom särskilda regler för personval.
Möte får besluta om val av beslutsmetod utifrån vad som är lämpligt i situationen.
Det kan ske i inledningen av mötet eller för att avgöra en specifik fråga där
mötesdeltagarna inte lyckas uppnå samtycke. Beslut om ändrad beslutsmetod
fattas med enkel majoritet.

B.	

När beslut fattas med samtyckesbeslut gäller den mening som mötesdeltagarna
samtycker till, det vill säga saknar avgörande invändningar mot. (Samtyckesbeslut
är alltså inte samma sak som konsensus).

C.	

När beslut fattas med majoritetsbeslut gäller den mening som fått flest röster.
I vissa fall krävs kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika
röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om frågan är av sådan art att ett
avgörande måste träffas har mötesordföranden utslagsröst. Omröstning sker
öppet.

D.	

Vid personval hålls sluten omröstning om någon så begär. Styrelsen kan anta
arbetsordning för hur röstningen går till. Om inte annat anges i arbetsordningen
behöver en kandidat vid val på kongressen stöd av minst en femtedel av rösterna
för att bli vald.

E.	

Endast medlemmar som är närvarande på ett möte, antingen fysiskt eller på
distans, har rösträtt. Röstning via ombud eller fullmakt är inte tillåtet.

F.	

Mötesdeltagare som har avvikande uppfattning i viss fråga där beslut har fattats
och reserverar sig, har rätt att få sin mening intagen i protokollet.

§ 11 Styrelsen
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A.	

Styrelsen, ibland kallad riksstyrelsen, är partiets högsta beslutande organ mellan
kongresserna.

B.	

Det åligger styrelsen särskilt att
●

verkställa av kongressen fattade beslut,

●

planera, leda och fördela arbetet inom partiet,

●

ansvara för och förvalta organisationens medel,

●

vårda medlemsregistret,

●

kalla till och förbereda kongressen

●

göra relevanta kongressdokument från senaste kongressen tillgängliga för
medlemmarna

●

tillställa revisorerna räkenskaper senast fyra veckor före kongressen,

●

tillsätta ett utskott för att arbeta med uteslutningsärenden, och ta beslut om
uteslutning och andra sanktioner enligt §24.

C.	

Styrelsen ska bestå av talespersonerna, huvudsekreteraren, och därutöver minst
tre och högst tolv ordinarie ledamöter.

D.	

Om möjligt väljs talespersoner och huvudsekreteraren i särskild ordning före
övriga styrelsen. Deras mandattid är ett år.

E.	

Styrelsens övriga ledamöter väljs av kongressen på tre år, en tredjedel åt gången.
Om en ledamot lämnar i förtid, ska fyllnadsval för återstoden av tiden ske på
kongress eller extrakongress. Om kongressen väljer att minska antalet ledamöter
i styrelsen så förkortas inte de sittande ledamöternas mandatperiod.

F.	

Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år.

G.	

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. För vissa frågor krävs att två
tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

H.	

Styrelsen väljer, till vardera möte, inom sig en mötesordförande.

I.	

Sammankallande för styrelsen är huvudsekreteraren. Huvudsekreteraren ska
samordna styrelsens arbete och har ansvar för styrelsens administrativa arbete.

J.	

Styrelsen ska sammankallas om en fjärdedel av dess ledamöter så begär.

K.	

Högst en tredjedel av ledamöterna i styrelsen får samtidigt vara arvoderade
politiker på halvtid eller mer. Partiets övergripande talespersoner och
huvudsekreteraren räknas inte med bland dessa. Om, efter att någon påbörjat
ett uppdrag som arvoderad politiker på halvtid eller mer, antalet blir för högt, får
ändå alla ledamöter sitta kvar den period de är valda till styrelsen.

L.	

Styrelsen ska lägga förslag till kongressen på valberedning.
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M.	

Styrelsens möten är i normalfallet öppna för medlemmar. Styrelsen kan
besluta om ett stängt möte på vissa punkter, som till exempel gäller känsliga
personärenden eller förhandlingsstrategier. Revisor och medlemsombud har
alltid rätt att närvara och yttra sig.

N.	

Protokoll, som utvisar närvarande, behandlade ärenden och beslut ska föras och
göras tillgängliga för medlemmarna på anvisad digital plattform senast inom fyra
veckor efter styrelsemötet påbörjades.
I undantagsfall, som till exempel i de fall styrelsen haft ett stängt möte, behöver
inte alla beslut vara med i den version av protokollet som publiceras på en digital
plattform.

O.	

Vid personval på kongressen eller genom medlemsomröstning ska styrelsen
besluta om arbetsordning för hur röstningen ska gå till. Kongressen kan ändra
denna.

P.	

Styrelseledamöter får som mest bli valda för en period av nio år i följd.

§ 12 Verkställande utskott
A.	

Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott (VU), bestående av
högst tre och minst två personer. Verkställande utskottet ska sköta löpande
arbetsuppgifter mellan två styrelsemöten, och fatta beslut i frågor som styrelsen
delegerat. VU ansvarar inför styrelsen.

B.	

Det verkställande utskottets beslut ska rapporteras till styrelsen, och
protokollföras i styrelsens protokoll.

§ 13 Talesperson
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A.	

Kongressen väljer två talespersoner på ett år. Omval är möjligt. Om en person
har haft detta uppdrag i nio år kan hen därefter inte väljas till samma uppdrag
inom sex år.

B.	

Om kongressen så önskar har den möjlighet att endast välja en talesperson. Om
kongressen väljer två talespersoner kan båda dessa inte vara män. De har ett
särskilt ansvar att samordna sig.

C.	

Talespersonernas uppgift är att företräda och leda partiet samt föra ut dess
åsikter.

D.	

Partiets talespersoner ska samordna arbetet för talespersonerna i politiska
sakfrågor.

E.	

Om en talesperson avgår under sin mandatperiod kan styrelsen välja en
tillförordnad talesperson. Nytt val av talesperson ska ske vid nästa kongress eller
på en extrakongress.

F.	

En talesperson får samtidigt vara riksdagsledamot eller EU-parlamentariker. Hen
kan även föreslås som minister, och ska då väljas i medlemsomröstning enligt §
19, på samma sätt som övriga förslag på ministrar.

G.	

När det i dessa stadgar talas om talesperson så avses detta uppdrag, såvida inte
det något annat tydligt framgår av sammanhanget.

§ 14 Huvudsekreterare
A.	

Huvudsekreteraren väljs av kongressen på ett år i taget, dock högst nio år i följd.

B.	

Huvudsekreteraren är sammankallade för styrelsen, ska samordna styrelsens
arbete och har ansvar för styrelsens administrativa arbete. Huvudsekreteraren
ska även ha översikt över partiets verksamhet, vara en sammanhållande länk i
organisationen och svara för externa kontakter utifrån sitt uppdrag.

C.	

Om huvudsekreteraren avgår under mandatperioden får styrelsen fyllnadsvälja.

§ 15 Medlemsombud
A.	

Ett medlemsombuds uppgift är, att för medlemmarnas räkning, granska att
styrelse, talespersoner och politiker på riksnivå följer partiets stadgar, ändamål
och kongressbeslut. Medlemsombud ska också vara en kommunikationslänk
mellan medlemmar och partistyrelsen.

B.	

Medlemsombuden består av en grupp på minst tre och högst fem personer och
väljs av kongressen på ett år. Medlemsombud får inte samtidigt vara vald till
något av de organ eller grupper hen är satt att granska.

C.	

Medlemsombuden har närvaro-, yttrande och förslagsrätt, inom sitt
behörighetsområde, till alla partiets organ. De har även rätt att foga
kommentarer till protokollet vid möten de deltar i. Medlemsombud ska vara
restriktiva med kritik mot personer. Medlemsombud kan aldrig beläggas med
tystnadsplikt av något organ.
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D.	

Medlemsombuden rapporterar till kongressen.

E.	

Har medlemsombud närvarat vid ett protokollfört möte med ett partiorgan ska
det framgå av protokollet att medlemsombud närvarat samt vem/vilka dessa var.

F.	

Medlemsombud har rätt att ansöka om reseersättning med anledning av utfört
uppdrag.

§ 16 Valberedningen
A.	

Valberedningen bereder valärenden till nästföljande kongress och eventuella
fyllnadsval. Valberedningen får föreslå flera kandidater till samma post för att
ge medlemmarna möjlighet att välja. Valberedningen ska bereda val som sker
genom medlemsomröstning, förutom när medlemsomröstningen gäller förslag
på statsråd då valberedningen får lägga förslag men i övrigt inte ska ta ställning
mellan de olika kandidaterna.

B.	

Valberedning består av ett udda antal, 5 till 13, ledamöter. Kongressen väljer
ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Valberedningen är beslutsför
när minst hälften av dess medlemmar deltar i beslutet. Ordförande vid mötet har
utslagsröst.

C.	

Valberedningen får fyllnadsvälja revisor(-er) och medlemsombud.

D.	

Om en plats i valberedningen har blivit vakant kan den fyllnadsväljas av styrelsen.

§ 17 Revisorer
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A.	

Revisionsgruppens uppgift är att granska riksorganisationens verksamhet och
räkenskaper för det senaste räkenskapsåret. Revisorerna utför sitt arbete på
medlemmarnas uppdrag.

B.	

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, kongressoch styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorerna bör föra en dialog med
styrelsen och skriva ett revisions-PM i så god tid att styrelsen hinner svara innan
revisorerna fastställer sin berättelse.

C.	

Revisionsgruppen består av tre ledamöter som väljs på ett år. Ordförande utses
bland ledamöterna.

D.	

Räkenskaperna överlämnas för revision senast fyra veckor före kongressen.
Revisorernas berättelse överlämnas till styrelsen senast en vecka före

kongressen.
E.	

Till stöd för revisionen får kongressen välja en auktoriserad eller godkänd revisor
på ett år.

§ 18 Talespersoner i politiska sakfrågor
och ministrar
A.	

Partiets talespersoner i politiska sakfrågor ska utses i samråd med partiets
nationella talesperson. Denna uppgift åligger styrelsen, såvida inte partiet har en
riksdagsgrupp då det istället är den som ska utse dessa talespersoner.

B.	

När partiet ingår i regeringsförhandlingar, ska förslag på ministrar (statsråd)
bestämmas genom en medlemsomröstning. Förslag på ministrar kan lämnas in
av partiets övergripande talespersoner, en tredjedel av styrelsen, en tredjedel av
riksdagsgruppen, valberedningen eller en enig medlemsombudsgrupp. Styrelsen
fastställer resultatet av medlemsomröstningen och överlämnar partiets förslag
på ministerkandidater till regeringsbildaren.

§ 19 Medlemsomröstning
Följande gäller för medlemsomröstning:
A.	

Kongressen, en tredjedel av styrelsen eller 10 % av medlemmarna kan begära att
genomföra medlemsomröstning.

B.	

Medlemsomröstning ska genomföras om nedanstående frågor:
I.	

Att gå till val med gemensam plattform med ett eller flera partier.

II.	

Att välja partigrupp att ingå i EU-parlamentet.

III.	

Att bilda regering.

IV.	

Att till regeringsbildare lämna namnförslag på ministrar.

C.	

Punkt I eller II behöver inte beslutas i medlemsomröstning om de beslutats vid
den senaste kongressen. Se § 18 för regler kring ministrar.

D.	

Omröstning ska utlysas minst fjorton dagar i förväg med e-post till
medlemmarna. Detta gäller inte punkt III och IV som ska utlysas minst två dagar i
förväg och slutföras inom 24 h därefter. (72 h efter utlysning).
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§ 20 Förtroendevalda
A.	

Ingen får inneha en plats i något organ i riksorganisationen längre än nio år i
följd. Riksdagsledamot får sitta tre mandatperioder i riksdagen i följd. Statsråd
får sitta tolv år. EU-parlamentariker får sitta två mandatperioder i följd. Samma
person får efter det inte väljas till samma uppdrag igen inom tre år. För de
övergripande talespersonerna gäller en längre karantänperiod.

B.	

Organisationen ska eftersträva jämn könsfördelning och bred representation.
Valet av ordinarie ledamöter i riksstyrelsen, valberedningen, medlemsombuden
samt val av talespersonerna i politiska sakfrågor ska vara könskvoterade utifrån
principen om att ifall mer än 50 % av de valda i gruppen är män kan inte fler män
väljas till gruppen, så länge det finns andra kandidater. Valet av talespersoner
och huvudsekreterare sker oberoende av könskvoteringen, men det påverkar
könskvoteringen av ordinarie ledamöter i styrelsen. Om två övergripande
talespersoner väljs kan båda inte vara av samma kön. Om bara en talesperson
väljs är det lämpligt att inte både talespersonen och huvudsekreteraren är av
samma kön. Könskvoteringen i organisationen utgår från principen om att
individer definierar sin egen könstillhörighet.

C.	

Ingen får samtidigt vara ledamot i styrelsen, valberedningen eller
revisionsgruppen och inte heller medlemsombud.

D.	

En person som är anställd av partiet på någon nivå, får inte vara ledamot i vare
sig styrelsen, valberedningen, revisionen eller medlemsombud. Det gäller även
politiskt anställda inom statsförvaltning, EU, kommuner och regioner. Detta gäller
inte förtroendevalda som är arvoderade av organisationen.

§ 21 Delegation och adjungering
A.	

Partiets organ har rätt att delegera beslut.

B.	

Delegation kan återkallas när som helst.

C.	

Vidaredelegation får ske efter beslut av beslutande organ.

D.	

Partiets organ har rätt att besluta om eventuella adjungeringar till sina möten.
Med adjungering följer närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 22 Listsättning
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A.	

Kongressen beslutar vilka val partiet ska ställa upp i och om partiet ska använda
en lista för hela landet eller olika listor för olika valkretsar. Om kongressen
beslutar att partiet ska ställa upp i kommun- och/eller regionval är det upp till
varje avdelning respektive region att ta beslut om att ställa upp i de valen baserat
på lokala förutsättningar.

B.	

Namnen på partiets valsedlar till riksdagsvalet som gäller för hela landet eller EUparlamentsval ska fastställas genom medlemsomröstning eller vid en kongress.
Valsedlar i riksdagsval som gäller i en valkrets samt i regionval fastställs av
respektive regions medlemsmöte, medan valsedlar i kommunval fastställs av
respektive avdelnings medlemsmöte.

C.	

Listor till val ska vara parvis könskvoterade så långt möjligt. När den andra
platsen i ett par ska väljas så är kandidater som varken definierar sig som
män eller kvinnor valbara oavsett den föregående kandidatens kön. (Den
grundläggande principen för parvis könskvotering är att de två översta
kandidaterna på en lista inte ska vara av samma kön, och det samma gäller för
de nästkommande två kandidaterna, etc... Vilket till exempel innebär att det blir
möjligt att sätta en könskvoterad lista så att det andra och det tredje namnet är
av samma kön.)

D.	

För att kunna bli vald till att stå på någon av partiets listor till allmänna val ska en
kandidat ha blivit intervjuad och bedömd av den ansvariga valberedningen. Det
är valberedningarnas uppgift att ge förutsättningar för de beslutande mötena
att säkerställa kandidaternas lämplighet. Valberedningen ska lägga ett förslag till
lista.

E.	

Distrikt som omfattar mer än en riksdagsvalkrets får besluta att riksdagsvalsedlar
istället ska fastställas på valkretsnivå om valsedlarna inte fastställs nationellt.

F.	

I distrikt som omfattar mer än en regionvalkrets får beslut om valsedlar till
regionfullmäktige delegeras till medlemsmöte på valkretsnivå.

G.	

Två eller flera distrikt får besluta att ha en gemensam process för fastställande av
riksdagsvalsedlar.

H.	

Om en region inte har ett distrikt som omfattar hela regionen, eller om det
delas mellan olika distrikt som inte har en gemensam process för att fastställa
valsedlar, så kan valsedel fastställas av ett medlemsmöte där det bara är de
medlemmar som bor i regionen som har rösträtt. De distrikt som omfattar delar
av denna region har ett gemensamt ansvar för att anordna detta möte och att
förbereda och organisera processen med att ta fram valsedlar.
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I.	

Om en lokalavdelning omfattar flera kommuner kan den bestämma att beslut om
listor till kommunfullmäktige ska bestämmas på medlemsmöten på kommunal
nivå.

§ 23 Riksdagsgruppens och EUparlamentarikernas roll
A.	

Om partiet vinner mandat i riksdagen eller i EU-parlamentet, så har partiet en
riksdagsgrupp och en delegation i EU-parlamentet, som består av de som valts på
partiets valsedlar i respektive val.

B.	

Riksdagsgruppen och delegationen i EU-parlamentet är ett stöd för
talespersonerna i rikspolitiska frågor och EU-frågor. Är någon av partiets
övergripande talespersoner inte riksdagsledamot är hen ständigt adjungerad till
riksdagsgruppen. Detsamma gäller talespersoner i politiska sakfrågor.

C.	

För riksdagsgruppen och delegationen i EU-parlamentet gäller att en företrädare
för partiet aldrig kan lova andras röster i en förhandling med andra partier.
Antalet röster som kan levereras beror på hur många som accepterar resultatet.
Varje förtroendevald har rätt att försvara medlemmarnas och väljarnas vilja så
länge de är förenliga med partiets värdegrund.

D.	

Riksdagsgruppen och EU-parlamentarikerna ska lämna rapport om sitt arbete
inför varje kongress.

§ 24 Uteslutning och andra sanktioner
A.	
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En medlem som motverkar eller på annat sätt allvarligt skadar partiet får
uteslutas. I vissa fall kan andra sanktioner vara lämpligare. Uppräkningen nedan
ska ses som exempel, inte en uttömmande lista.
I.	

Att kandidera eller aktivt verka för ett annat parti, i ett val där Partiet
Vändpunkt ställer upp i allmänna val, kan anses motverka partiets ändamål.

II.	

Att allvarligt störa eller hindra partiets verksamhet ska anses skada partiet.

III.	

Att utsätta annan medlem eller anställd i organisationen för trakasserier,
våld eller hot om våld ska anses skada partiet.

IV.	

Att allvarligt skada partiets rykte kan anses skada partiet.

B.	

V.	

Att genom bedrägligt beteende tillskansa sig ekonomiska medel från partiet
kan anses skada partiet.

VI.	

Att allvarligt bryta mot organisationens värdegrund kan föranleda
uteslutning eller andra sanktioner.

Styrelsen ska utse ett utskott, bestående av minst tre personer, som bereder och
utreder ärenden enligt denna paragraf. I utskottet ska minst en av medlemmarna
vara ledamot i riksstyrelsen. Utskottet får ej utses med anledning av ett väckt
ärende.
Utskottet fattar sina beslut med enkel majoritet. Uteslutningsärende ska
behandlas skyndsamt.

C.	

Alla medlemmar får kontakta uteslutningsutskottet eller riksstyrelsen och
uppmärksamma dem på att det finns ett problem som behöver utredas.
Uteslutningsutskottet kan besluta självt att inleda ett ärende enligt denna
paragraf, och även styrelsen får uppdra åt utskottet att inleda ett ärende. Den
som initierar ett ärende ska noggrant redovisa grunderna för sin begäran.

D.	

Utskottet kan besluta självt om att en person inte har rätt att delta i partiets
verksamheter eller tala i partiets namn (suspendering) medan utredning pågår
och tills ärendet avslutats. Ett beslut om suspendering behöver konfirmeras av
styrelsen med två-tredjedels majoritet inom två månader för att fortsätta gälla.

E.	

Om utskottet efter att ha utrett frågan kommer fram till att vidare utredning
krävs, eller att de överväger att föreslå styrelsen att besluta om sanktion mot
en medlem ska utskottet underrätta medlemmen om grunderna för anmälan.
Underrättelse får lämnas via telefon, mejl, brev eller vid personligt samtal.

F.	

En medlem som är under utredning ska erbjudas möjlighet att inför utskottet tala
för sin sak innan utskottet lämnar sin rekommendation till styrelsen. Talan får
göras skriftligen eller muntligen. Senast en vecka efter det att utskottet skickat
en underrättelse till medlemmen där de ger hen möjlighet att tala för sin sak ska
utskottet tillställas eventuell skriftlig talan. Vill medlemmen hålla muntlig talan
inför utskottet, ska medlemmen meddela det inom en vecka och det ske inom
två veckor från denna förfrågan. Därefter förfaller rätten till talan. Utskottet kan
bevilja mer tid om det finns särskilda skäl.

G.	

Om det finns exceptionella omständigheter som innebär att det är nödvändigt att
ta ett beslut snabbt, får tiden för medlemmen att svara göras kortare.

H.	

Utskottet får besluta rekommendera styrelsen att tilldela medlemmen en varning,
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förlora förtroendeuppdrag, förbud att väljas till förtroendeuppdrag under viss tid,
förbud mot att kandidera partiets listor i allmänna val, en kombination av dessa
eller uteslutning, alternativt att avskriva ärendet. Utskott får också själv ta beslut
om att avskriva ett ärende.
I.	

Beslut om uteslutning får endast fattas av riksstyrelsen och gäller då samtliga
nivåer i partiet. Istället för uteslutning får styrelsen besluta:
a)

att tilldela medlemmen en varning,

b)

att ta ifrån medlemmen rättigheter på ett eller flera av partiets digitala
forum.

c)

att medlemmen förlorar förtroendeuppdrag,

d)

att medlemmen under viss tid, maximalt tre år, inte får väljas till politiska
förtroendeuppdrag,

e)

förbud mot att kandidera partiets listor i allmänna val, vilket kan vara
tidsbestämt

f)

förbud mot att att tala i partiets namn och deltaga på partiaktiviteter

g)

en kombination av dessa punkter

h)

att avskriva ärendet.

J.	

Beslut som fattas enligt denna paragraf av riksstyrelsen fattas med röstplikt. För
bifall krävs två tredjedels majoritet bland de avgivna rösterna. Om beslut gäller
sanktion mot medlem i styrelsen har den personen inte rätt att delta i beslutet.

K.	

Riksstyrelsen får, efter ansökan, bevilja en utesluten medlem återinträde, dock
tidigast ett år efter uteslutningen. Innan beslut fattas ska berörd lokalavdelning
och distriktsorganisation ges möjlighet att yttra sig.

§ 25 Intern opinionsbildning
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A.	

Medlemmar kan alltid skapa opinion för viss fråga, viss politisk inriktning eller
stödja viss kandidat, så länge agerandet ligger inom ramen för värdegrunden.

B.	

Medlemmar som bedriver intern opinionsbildning kan använda sig av
externa kanaler. Det behöver dock ske på ett ansvarsfullt sätt som inte skadar
organisationen.

§ 26 Arbetsgrupper
A.	

Styrelsen eller medlemmar kan initiera arbetsgrupper för att utveckla politik
för viss fråga eller område. Styrelsen kan delegera alla eller vissa delar av sina
uppgifter enligt denna paragraf till en av styrelsen utsedd samordningsgrupp.

B.	

Medlemmar som vill starta en arbetsgrupp ansöker om det till styrelsen och
beskriver arbetsgruppens syfte. Styrelsen fastställer arbetsgruppens namn,
och ska då beakta att arbetsgruppens namn kan påverka allmänhetens bild av
partiets politik. Styrelsen har ett ansvar för att samordna arbetsgrupperna för
att undvika dubbelarbete, och att tillse att arbetsgrupperna ska vara öppna för
medlemmarna.

C.	

Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för arbetsgrupperna. En arbetsgrupp
ska ha kontaktperson och en e-postadress som kan publiceras offentligt.
Arbetsgrupperna ska ha stor frihet att bedriva sin verksamhet.

D.	

Arbetsgrupper får lämna underlag till propositioner. De får däremot inte fatta
beslut för partiet eller del därav.

E.	

Arbetsgrupperna är öppna för alla intresserade medlemmar, men i särskilda fall
kan styrelsen godkänna att det skapas undergrupper för särskilda kategorier av
medlemmar.

F.	

Styrelsen skall hålla en aktuell och offentlig lista över arbetsgrupperna tillgänglig.
Om en arbetsgrupp på den offentliga listan upphört att vara aktiv får styrelsen
avföra den från listan.

G.	

Styrelsen ska tillse att arbetsgruppernas verksamhet inte strider mot
värdegrunden eller på annat sätt skadar partiet.

H.	

Arbetsgrupperna ska hålla styrelsen löpande informerad om sin verksamhet och
styrelsen ska informera dem om åtgärder som berör deras verksamhet.

I.	

Arbetsgrupperna har rätt till IT-stöd såsom kommunikationskanaler i
organisationens internforum.

§ 27 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av kongress eller extrakongress genom beslut med två
tredjedelars majoritet.
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§ 28 Upplösning
Partiet kan upplösas genom beslut med tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra
följande kongresser med minst fyra månader emellan. Vid beslut om upplösning fattas
även beslut om hur partiets tillgångar skall disponeras.

Dessa stadgar antogs vid Partiet Vändpunkts
extrakongress den 15 november 2020.
§ 8 H uppdaterad efter kongressbeslut 21 februari 2021.
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