Göteborg

Stadgar Moderata Seniorer i Göteborg
Antagna 1986-05-27
Ändrade 1996-01-24
Ändrade 2003-01-29
Ändrade 2013-11-27
Ändrade 2016-03-14
Ändrade 2020-01-22
§1
Moderata Seniorer
Moderata Seniorer Göteborg är ett nätverk av partimedlemmar i
Moderaterna i Göteborg, som uppnått 65 år.
Moderaterna i Göteborg ingår sedan 2016 i MVG, Västra Götalandsförbundet.
Moderata Seniorer i Göteborg är anslutna till Moderata Seniorers
centrala styrelse i Stockholm, vilket innebär rätt att företrädas av två
representanter på dess årsmöte.
§2
Ändamål
Moderata Seniorer ska:
*Målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer med
särskild inriktning för frågor som rör seniorer
*Verka för ökade insatser i partiarbetet för seniormedlemmar och för
att dessa aktivt ska delta i den allmänna debatten och där särskilt
inrikta sig på frågor som är viktiga för de äldre medborgarna
*Verka för ökad representation av och för seniorer på alla nivåer
*Att som rådgivande organ framföra synpunkter och förslag till
kretsstyrelsen i Göteborg eller Moderata Seniorers centrala styrelse
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§3
Medlemmar
Medlem är den person som uppnått 65 år och erlagt medlemsavgift till
Moderaterna i Göteborg
§4
Medlemsavgift
Medlemskapet är avgiftsfritt. Dock kan särskilda avgifter uttagas för
deltagande i aktiviteter anordnade av styrelsen.
§5
Årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång och tillkännages genom
kallelse två veckor i förväg. Motioner skall vara inkomna före januari
månads utgång för att kunna behandlas. På årsmötet kan ärenden
utanför föredragningslistan avgöras om 75% av de närvarande
samtycker.
§6
Rösträtt
Rösträtt tillkommer den som uppfyllt kraven för medlemskap
§7
Omröstning
All omröstning sker öppet. Dock kan sluten omröstning ske om medlem
så begär avseende personval. Vid lika röstetal avgör lotten. Ledamot av
styrelsen äger ej rätt att deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller
tillsättande av revisorer. Rösträtten utövas personligen av
mötesdeltagare.
§8
Föredragningslista för årsmöte
Följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justerare, tillika rösträknare
4. Godkännande av föredragningslista
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5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10.Beslut om antal ledamöter i styrelsen
11.Val av ordförande i styrelsen
12.Val av 1:e vice ordförande
13.Val av 2:e vice ordförande
14.Val av övriga ledamöter i styrelsen
15.Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
16.Val av valberedning om tre personer
17.Val av två representanter till MSS (centrala) årsmöte
18.Behandling av till årsmötet inkomna motioner
19.Förslag från styrelsen
20.Övriga frågor
21.Mötet avslutas
§9
Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 6-8 ledamöter
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, klubbmästare och
programansvarig. Därutöver kan ytterligare funktionärer utses bland
valda ledamöter. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är
närvarande. Ordföranden har i förekommande fall utslagsröst.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden och då minst
hälften av ledamöterna så begär.
Ordföranden och de två vice ordförandena väljs på ett år. Övriga väljs
på två år, dock med ett års förskjutning. Total mandattid är sex år i
följd. Nyval kan därefter ske med ett års förskjutning.
Ordförande är adjungerad till Kretsstyrelsen för Moderaterna i
Göteborg.
§10
Valberedning
Valberedningen omfattar tre personer, som väljs för två år. Två av
dessa väljs vartannat år och en vartannat. Även här gäller maximalt sex
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års mandattid, med möjligt återval efter ett år.
Valberedningen föreslår på årsmötet kandidater till styrelse och
revisorer.

§11
Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet med två tredjedels
majoritet.
Kretsstyrelsen för Moderaterna i Göteborg skall hållas informerade.
Beslutet skall gälla fr o m aktuellt verksamhetsår
§12
Upplösning
I händelse av upplösning skall eventuella behållna medel tillfalla
Moderaterna i Göteborg
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