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Nuvarande lydelse   Nytt förslag 

Förbund    Förbund 

§ 1 Ändamål 
Sveriges socialdemokratiska 
kvinnoförbund, S-kvinnor, 
erkänner sig till den demokratiska 
socialismen, sådan den uttrycks i 
socialdemokratiska partiets 
program och stadgar. 
 
S-kvinnors uppgift är att utifrån 
socialdemokratins värderingar 
och S-kvinnors program och 
stadgar verka för ett samhälle där 
kvinnor och män är jämställda. 
 
S-kvinnors uppgift är att 
undanröja kvinnors 
underordnade ställning i familj, 
arbetsliv och samhälle. Som 
socialdemokratiska feminister 
ställer vi klasskamp och 
könskamp sida vid sida. 
 
 
S-kvinnor vill tillsammans med 
likasinnade kvinnor världen över 
bidra till jämställda förhållanden 
mellan kvinnor och män. 

§ 1 Ändamål 
Sveriges socialdemokratiska 
kvinnoförbund, S-kvinnor, 
erkänner sig till den demokratiska 
socialismen, sådan den uttrycks i 
socialdemokratiska partiets 
program och stadgar. 
 
S-kvinnors uppgift är att utifrån 
socialdemokratins värderingar 
och S-kvinnors program och 
stadgar verka för ett samhälle där 
kvinnor och män är jämställda. 
 

Som socialdemokratiska 
feminister ställer vi klasskamp 
och kvinnokamp sida vid sida. 
S-kvinnors uppgift är att stärka 
kvinnors ställning i familj, 
arbetsliv och samhälle samt att 
synliggöra och arbeta för att 
bryta de makt-och 
diskrimineringsstrukturer som 
begränsar kvinnors liv. 
S-kvinnor vill tillsammans med 
likasinnade kvinnor världen över 
bidra till jämställda förhållanden 
mellan kvinnor och män. 
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§ 2 Organisation 

Klubbarna/föreningarna är S-
kvinnors grundorganisationer. 
Klubbarna/ föreningarna 
sammansluter sig i distrikt, vilka 
är förbundets regionala lokala 
huvudorganisationer. Distrikten 
bildar förbundet.  
 
Distriktsindelningen beslutas av 
förbundsmötet. Möjlighet finns 
att stödja S-kvinnors ändamål 
och verksamhet genom att bli 
medlem i Mansligan, vilket inte 
innebär medlemskap i S-kvinnor.  
 
Förbundsmötet är högsta 
beslutande organ. 
 
Förbundet leds av en av 
förbundsmötet vald styrelse. 
 

 

§ 2 organisation 
 
Klubbarna är S-kvinnors 
grundorganisationer. Klubbarna 
sammansluter sig i distrikt, vilka 
är förbundets regionala lokala 
huvudorganisationer. Distrikten 
bildar förbundet. 
 
 

Distriktsindelningen beslutas av 
kongressen. Möjlighet finns att 
stödja S-kvinnors ändamål 
genom att bli medlem i S-män 
för jämställdhet, vilket inte 
innebär medlemskap i S-kvinnor. 
S-män för jämställdhet 
organiseras på distriktsnivå och 
administreras på förbundsnivå. 
 

Kongressen är högsta beslutande 
organ. 
 
Förbundet leds av en av 
kongressen vald styrelse. 
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Förbundsstyrelsen består av elva 
ledamöter varav ordförande och 
förbundssekreterare väljs 
särskilt. För förbundsstyrelsens 
ledamöter utses nio ersättare.  
 
Mandattiden för ledamöterna är 
fyra år. Sex väljs ena 
förbundsmötet och fem det 
andra. Mandattiden för 
ersättarna är två år. 
 
Förbundsordföranden och 
förbundssekreteraren väljs 
samma år. 
 
Förbundsstyrelsen är beslutför 
när mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande. 
 
Förbundsmötet väljer tre 
revisorer samt två 
revisorsersättare. Dessa har att 
jämte av förbundsstyrelsen 
anlitad yrkesrevisor till 
förbundsmötet avge berättelse 
över förbundets räkenskaper, 
förvaltning och verksamhet. 
 

Förbundsstyrelsen består av elva 
ledamöter varav ordförande och 
förbundssekreterare väljs 
särskilt. För förbundsstyrelsens 
ledamöter utses nio ersättare 

 

Mandattiden för ledamöterna är 
fyra år. Sex väljs ena kongressen 
och fem den andra. Mandattiden 
för ersättarna är två år. 
 
 
Förbundsordföranden och 
förbundssekreteraren väljs 
samma år, väljs på 4 år. 
 
Förbundsstyrelsen är beslutför 
när mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande. 
 
Kongressen väljer tre revisorer 
samt två revisorsersättare. Dessa 
har att jämte av 
förbundsstyrelsen anlitad 
yrkesrevisor till kongressen avge 
berättelse över förbundets 
räkenskaper, förvaltning och 
verksamhet. 
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§ 3 Förbundsmöte 
Moment 1 
Ordinarie förbundsmöte 
genomförs vartannat år före 
augusti månads utgång. 
 

§ 3 Förbundets kongress 
Moment 1 
Ordinarie kongress genomförs 
vartannat år innan september 
månads utgång. 
 

Moment 2 
Extra förbundsmöte 
sammankallas vid behov av 
förbundsstyrelsen eller när minst 
en tredjedel av distrikten så 
begär. 
 

Moment 2 
Extra kongress sammankallas vid 
behov av förbundsstyrelsen eller 
när minst en tredjedel av 
distrikten så begär. 
Förbundsstyrelsen fastställer 
tider för extra kongress. 
 

Moment 3 
Kallelse till ordinarie 
förbundsmöte utgår före januari 
månads utgång. 
Förbundsstyrelsen fastställer 
tider för extra förbundsmöte. 
 

Moment 3 
Kallelse till ordinarie kongress 
utgår senast 8 månader före 
kongressen.  

Moment 4 
Förbundsmötet består av 100 
ombud  
samt förbundsstyrelsen. 
 

Moment 4 
Kongressen består av 100 
ombud  
samt förbundsstyrelsen. 
 

Moment 5 
Ombuden väljs för varje distrikt 
av distriktsmötet. 
 

Moment 5 
Ombuden till kongressen väljs 
för varje distrikt av 
distriktskongressen. 
 

Moment 6 
Varje distrikt tilldelas två ombud. 
Resterande ombud fördelas 
mellan distrikten i förhållande till 
antal redovisade medlemmar vid 
 

Moment 6 
Varje distrikt tilldelas 2 ombud. 
Resterande ombud fördelas 
mellan distrikten i förhållande till 
antal redovisade medlemmar vid 
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senaste årsskifte.  
 

senaste årsskiftet. 
Distrikten meddelas antalet 
ombud senast 31 januari det år 
det är kongress. 
 

Moment 7 
Vid förbundsmötet har ombud 
rösträtt. 
 

Moment 7 
Vid kongressen har ombud 
rösträtt. 
 

Moment 8  
Förbundsstyrelsens ledamöter, 
ersättare och revisorer samt 
valberedning har närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt, men 
ej rösträtt. 
 

Moment 8  
Förbundsstyrelsens ledamöter, 
ersättare och revisorer samt 
valberedning har närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt, men 
inte rösträtt. 
Förbundsstyrelsens ledamöter 
och ersättare kan inte vara 
ombud på kongressen. 
 

Moment 9  
Val och omröstning sker öppet. 
Personval sker med sluten 
omröstning om någon så begär. 
 

Moment 9  
Val och omröstning sker öppet. 
Personval sker med sluten 
omröstning om antalet 
nominerade är fler än de som 
ska väljas. 
 

Moment 10 
Nomineringar för val av 
förbundsstyrelse och revisorer 
ska ske senast två månader före 
förbundsmötets öppnande till av 
föregående förbundsmöte vald 
valberedning. Valberedningen 
består av fem ledamöter. 
 

Moment 10 
Nomineringar för val av 
förbundsstyrelse och revisorer 
ska ske senast två månader före 
kongressens öppnande till av 
föregående kongress vald 
valberedning. Valberedningen 
består av sju ledamöter. 
 

Moment 11 Moment 11 
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Motion till förbundsmöte kan 
väckas av enskild medlem, 
klubb/förening och 
distriktsstyrelse. Klubb/förening 
har att avgöra om motion skall 
upptas som egen eller insändas 
som enskild. 
 

Motion till kongressen kan 
väckas av enskild medlem, klubb 
och distriktsstyrelse. Alla 
motioner ska behandlas av 
distriktskongressen. Motion som 
avslås av distriktskongressen kan 
skickas vidare till 
förbundskongressen om 
distriktet så beslutar. 
 

Moment 12 
Motion till förbundsmötet skall 
vara förbundsexpeditionen 
tillhanda senast den 15 mars. 
 

Moment 12 
Motion till kongressen skall vara 
förbundsexpeditionen tillhanda 
innan 1 maj. 
 

Moment 13 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” 
till förbundsstyrelsen. ”Aktuell 
fråga” inlämnas senast två 
veckor före förbundsmötets 
öppnande. 
 

Moment 13 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” 
till förbundsstyrelsen. ”Aktuell 
fråga” inlämnas senast två 
veckor före kongressens 
öppnande. 
 

Moment 14 
Förbundsstyrelsen ska senast tre 
veckor före förbundsmötets 
öppnande sända ut de förslag 
som ska behandlas på 
förbundsmötet till ombud, 
distrikt och klubbar. 
 

Moment 14 
Förbundsstyrelsen ska senast tre 
veckor före kongressens 
öppnande sända ut de förslag 
som ska behandlas på 
kongressen till ombud och 
distrikt. 
 

Moment 15 
Förbundsstyrelsen avger 
verksamhetsberättelse till 
förbundsmötet. 
 

Moment 15 
Förbundsstyrelsen avger 
verksamhetsberättelse till 
kongressen. 
 

Moment 16 
Mötet tar på förslag från 

Moment 16 
Mötet tar på förslag från 
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revisorerna ställning till frågan 
om ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen. 
 

revisorerna ställning till frågan 
om ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen. 
 

§ 4 Avgift 
Förbundsmötet fastställer 

medlemsavgift till förbundet för 
nästkommande två kalenderår. 

 

§ 4 Avgift 
Kongressen fastställer 
medlemsavgift till förbundet för 
nästkommande två kalenderår. 

§ 5Förbundsstyrelse 
Förbundsstyrelsen är förbundets 

högsta beslutande organ då 
förbundsmötet ej är samlat. 

 
Förbundsstyrelsen leder 
förbundets verksamhet i 
överensstämmelse med 

förbundets program och stadgar 
samt av förbundsmötet fattade 

beslut.  
 

Ordförande och 
förbundssekreterare har med 
ansvar inför förbundsstyrelsen 

att sköta den omedelbara 
ledningen av förbundets 

verksamhet. 
 

Förbundssekreteraren förestår 
förbundsexpeditionen och leder 
arbetet i enlighet med fattade 

beslut. 
 

Motion till förbundsstyrelsen 
kan väckas av enskild medlem, 

klubb/förening och distrikt. 

§5 Förbundsstyrelse 
Förbundsstyrelsen är förbundets 
högsta beslutande organ då 
kongressen inte är samlad. 
 
Förbundsstyrelsen leder 
förbundets verksamhet i 
överensstämmelse med 
förbundets program och stadgar 
samt av kongressen fattade 
beslut. 
 

Förbundsstyrelsen beslutar om 
verksamhetsinriktning för 
verksamheten mellan 
kongresserna. 
 
Ordförande och 
förbundssekreterare har med 
ansvar inför förbundsstyrelsen 
att sköta den omedelbara 
ledningen av förbundets 
verksamhet. 
Förbundssekreteraren förestår 
förbundsexpeditionen och leder 
arbetet i enlighet med fattade 
beslut. 
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Klubb/förening har att avgöra 
om motion skall upptas som 

egen eller insändas som enskild. 
Motion behandlas snarast 

möjligt av förbundsstyrelsen 

Klubb och distrikt kan mellan 
kongresserna väcka fråga till 
förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen avgör om 
förslaget kan behandlas eller 
hänskjutas till nästa kongress. 
 

 § 6 Uteslutning 
Medlem som uppträder på ett 
sätt som står i strid med 
förbundets syfte, mål och 
stadgar, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas. 
Innan beslut fattas ska 
medlemmen ges tillfälle att inför 
förbundsstyrelsen föra talan i 
ärendet. Uteslutningsbeslut 
fattas av förbundsstyrelsen. 
Distriktsstyrelsen i det distrikt 
där medlemmen är aktiv ska ges 
tillfälle att yttra sig innan beslut 
om uteslutning fattas av 
förbundsstyrelsen. 

§ 7 S-kvinnors tidning 
Förbundet ger ut tidningen 
Morgonbris. Tidningen ingår som 
medlemsförmån 

§ 7 S-kvinnors tidning 
Förbundet ger ut tidningen 
Morgonbris. Tidningen ingår som 
medlemsförmån 

 
 
§ 8 Ändringar i stadgar. 
Förbundsmötet beslutar om 
stadgar för förbundet samt 
grundstadgor för distrikt och 
klubbar/föreningar. Ändring 
träder omedelbart i kraft om ej 

 
 
§ 8 Ändringar i stadgar 
Kongressen beslutar om stadgar 
för förbundet samt grundstadgar 
för distrikt och klubbar. 
Ändring träder omedelbart i 
kraft om inte annat beslutas.  
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annat beslutas.  
 

 

 

Distrikt 

§ 1 Ändamål 
S-kvinnors distrikt har till uppgift 
att med utgångspunkt i S-
kvinnors ändamål verka för ett 
samhälle där kvinnor och män är 
jämställda. 
 
S-kvinnors distrikt ska samla 
klubbar, föreningar och enskilda 
medlemmar inom sitt område 
samt utifrån program- och 
handlingsplaner utveckla 
verksamheten och verka för att 
nya klubbar/föreningar bildas. 
 
S-kvinnors distrikt ska särskilt 
uppmärksamma önskemål om 
medlemmars skolning för det 
politiska engagemanget. 
 
 

 

§ 1 Ändamål 
S-kvinnors distrikt har till uppgift 
att med utgångspunkt i S-
kvinnors ändamål verka för ett 
samhälle där kvinnor och män är 
jämställda. 
 
S-kvinnors distrikt ska samla 
klubbar och enskilda 
medlemmar inom sitt område 
samt utifrån program- och 
handlingsplaner utveckla 
verksamheten och verka för att 
nya klubbar bildas. 
 
S-kvinnors distrikt ska särskilt 
uppmärksamma önskemål om 
medlemmars skolning för det 
politiska engagemanget. 
 
S-män för jämställdhet 
organiseras på distriktsnivå och 
administreras på förbundsnivå. 
 

§ 2 Organisation  

Distriktets område ska utgöras 
av en eller flera valkretsar för val 
till riksdagen. Alla 
klubbar/föreningar inom 
distriktets geografiska område 

§ 2 organisation 

Alla klubbar inom distriktets 
geografiska område skall tillhöra 
distriktet. 
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skall tillhöra distriktet. 
 

Distriktet organiserar 
distriktsklubb för medlemmar 
som inte är med i en lokal 
klubb/Internetklubb. 
Distriktsklubb ansluts till 
arbetarekommunen i den ort där 
det socialdemokratiska 
partidistriktet har sitt säte. 
 
Distriktsmötet är distriktets 
högsta beslutande organ. 
 
Distriktet leds av den på 
distriktsmötet valda styrelsen. 
 
Distriktsstyrelsen består av minst 
fem ledamöter varav ordförande 
och kassör väljs särskilt. 
Distriktsstyrelsen är beslutsför 
när mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande. 
 
Distriktsmötet väljer minst två 
revisorer samt revisorsersättare. 
Dessa ska till distriktsmötet avge 
berättelse över distriktets 
räkenskaper, förvaltning och 
verksamhet. 

 

 

Distriktet organiserar 
distriktsklubb för medlemmar 
som inte är med i en lokal klubb. 
Distriktsklubb ansluts till 
arbetarekommunen i den ort där 
det socialdemokratiska 
partidistriktet har sitt säte. 
 
Distriktskongressen är distriktets 
högsta beslutande organ. 
 
Distriktet leds av den på 
distriktskongressen valda 
styrelsen. 
 
Distriktsstyrelsen består av minst 
fem ledamöter varav ordförande 
och kassör väljs särskilt, i 
distriktet ska ansvarig för studier 
utses. 
Distriktskongressen väljer minst 
två revisorer samt 
revisorsersättare.  

Dessa ska till distriktskongressen 
avge berättelse över distriktets 
räkenskaper förvaltning och 
verksamhet. 

§ 3 Distriktsmöte § 3 Distriktskongress 

Moment 1 
Ordinarie distriktsmöte 

Moment 1 
Ordinarie distriktskongress 



 
 
 
 
 

11 
 

genomförs årligen före första 
maj. Extra distriktsmöte sam-
mankallas vid behov av 
distriktsstyrelsen eller när minst 
en tredjedel av distriktets 
klubbar, föreningar begär det. 
 

genomförs årligen innan 1 maj. 
Kallelse till distriktskongressen 
ska distriktet skicka till 
klubbarna senast 8 veckor före 
distriktskongressen. Extra 
distriktskongress sammankallas 
vid behov av distriktsstyrelsen 
eller när minst en tredjedel av 
distriktets klubbar begär det. 
 

Moment 2 
Klubb, förening tilldelas minst 
ett ombud. Representationen i 
övrigt beslutas av distriktsmötet.  
 

Moment 2 
Klubb tilldelas minst ett ombud. 
Representationen i övrigt 
beslutas av distriktskongressen.  
 

Moment 3 
Vid distriktsmötet har ombud 
rösträtt. 
 

Moment 3 
Vid distriktskongressen har 
ombud rösträtt. 
 

Moment 4 
Distriktsstyrelsens ledamöter, 
ersättare och revisorer samt 
valberedning har närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt, men 
ej rösträtt. 
 

Moment 4 
Distriktsstyrelsens ledamöter, 
ersättare, revisorer samt 
valberedning har närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt, men 
inte rösträtt. 
Distriktsstyrelsens ledamöter och 
ersättare kan inte vara ombud 
på distriktskongressen. 
 

Moment 5 
Val och omröstning sker öppet. 
Personval sker med sluten 
omröstning om någon så begär. 
 

Moment 5 
Val och omröstning sker öppet. 
Personval sker med sluten 
omröstning om antalet 
nominerade är fler än de som 
ska väljas. 
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Moment 6 
Tid för nomineringar för val av 
distriktsstyrelse och revisorer 
samt ombud till förbundsmötet 
ska beslutas av distriktsstyrelsen. 
 

Moment 6 
Distriktsstyrelsen beslutar om 
sista dag för nomineringar för 
val av distriktsstyrelse och 
revisorer, samt andra 
förtroendeuppdrag i distriktet 
och nomineringar för val av 
ombud till förbundets kongress. 

Moment 7 
Valberedningen består av minst 
tre ledamöter. 
 

Moment 7 
Valberedningen består av minst 
tre ledamöter. 
 

Moment 8 
Distriktsmötet utser distriktet 
ombud till förbundsmötet 

Moment 8 
Valberedningen bereder förslag 
till ombud till förbundets 
kongress. Distriktskongressen 
väljer ombud till förbundets 
kongress. 

Moment 9 
Motion till distriktsmöte kan 
väckas av enskild medlem eller 
klubb, förening. Motion ska vara 
distriktet tillhanda senast två 
månader före mötets öppnande. 
 

Moment 9 
Motion till distriktskongress kan 
väckas av enskild medlem eller 
klubb. Motion ska vara distriktet 
tillhanda senast fyra veckor före 
mötets öppnande. 
 

Moment 10 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” 
till distriktsstyrelsen. 
 

Moment 10 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” 
till distriktsstyrelsen. 
 

Moment 11 
Distriktsstyrelsen avger 
verksamhetsberättelse till 
distriktsmötet. 
 

Moment 11 
Distriktsstyrelsen avger 
verksamhetsberättelse till 
distriktskongressen. 
Verksamhetsinriktning och 
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budget bör antas på 
distriktskongressen. 
 

Moment 12 
Mötet tar på förslag från 
revisorerna ställning till frågan 
om ansvarsfrihet för 
distriktsstyrelsen. 
 

Moment 12 
Mötet tar på förslag från 
revisorerna ställning till frågan 
om ansvarsfrihet för 
distriktsstyrelsen. 
 

§ 4 Avgift 
Distriktsmötet fastställer 
medlemsavgiften till distriktet 
för nästkommande kalenderår. 
Distriktet ska senast 15 februari 
redovisa förbundsavgiften för 
föregående kalenderår till 
förbundet. 
 

§ 4 Avgift 
Distriktskongressen fastställer 
medlemsavgiften till distriktet 
för nästkommande kalenderår. 
Distriktet ska senast 1 mars 
redovisa förbundsavgiften för 
föregående kalenderår till 
förbundet. 
 

§ 5 Distriktsstyrelse 
Distriktsstyrelsen är distriktets 
högsta beslutande organ då 
distriktsmötet ej är samlat. 
Distriktsstyrelsen leder 
distriktets verksamhet i 
överensstämmelse med program 
och stadgar samt av 
distriktsmötet fattade beslut. 
 

§ 5 Distriktsstyrelse 
Distriktsstyrelsen är distriktets 
högsta beslutande organ då 
distriktskongressen inte är 
samlad. 
Distriktsstyrelsen leder 
distriktets verksamhet i 
överensstämmelse med program 
och stadgar samt av 
distriktskongressen fattade 
beslut. 
 

 

Klubbar             Klubbar 

§ 1 Ändamål 
S-kvinnors klubbar/föreningar 

§ 1 Ändamål 
S-kvinnors klubbar har till 



 
 
 
 
 

14 
 

har till uppgift att organisera och 
samla kvinnor som erkänner den 
demokratiska socialismen, sådan 
den uttrycks i 
socialdemokratiska partiets 
program och stadgar, och såsom 
socialdemokratiska feminister 
vill arbeta för ett samhälle där 
kvinnor och män är jämställda. 
 
S-kvinnors klubbar/föreningar 
ska lägga sig vinn om att i en 
utåtriktad dialog med kvinnor 
lägga grunden för S-kvinnors 
politiska program. 
 

uppgift att organisera och samla 
kvinnor som erkänner den 
demokratiska socialismen, sådan 
den uttrycks i 
socialdemokratiska partiets 
program och stadgar, och såsom 
socialdemokratiska feminister 
vill arbeta för ett samhälle där 
kvinnor och män är jämställda. 
 
S-kvinnors klubbar ska lägga sig 
vinn om att i en utåtriktad dialog 
med kvinnor lägga grunden för 
S-kvinnors politiska program. 
 

§ 2 Medlem 
Medlem är kvinna som erkänner 
S-kvinnors ändamål, följer dess 
stadgar samt betalar 
medlemsavgift. 
 
Medlem som verkar i strid mot 
S-kvinnors ändamål och stadgar 
kan uteslutas av 
förbundsstyrelsen. 
 

§ 2 Medlem  
Medlem är kvinna som erkänner 
S-kvinnors ändamål, följer dess 
stadgar samt betalar 
medlemsavgift. 
 
Medlem som verkar i strid mot 
S-kvinnors ändamål och stadgar 
kan uteslutas av 
förbundsstyrelsen. 
 
 
 

§ 3 Organisation 
Klubb/förening består av enskilt 
anslutna medlemmar. Klubb kan 
utgöras av traditionell 
kvinnoklubb eller Internetklubb. 
 

§ 3 Organisation 
Klubb består av enskilt anslutna 
medlemmar. Klubb kan utgöras 
av kvinnoklubb eller 
distriktsklubb. 
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Klubb/förening ingår i 
arbetarekommunen, i enlighet 
med partiets stadgar. Flera 
klubbar, föreningar kan verka 
inom arbetarekommunens 
geografiska område. 
 
Enskilda medlemmar kan 
anslutas till 
distriktsklubb/Internetklubb. 
 
Klubb/förening leds av vid 
årsmötet vald styrelse. Styrelsen 
ska bestå av minst tre ledamöter 
varav ordförande och kassör 
väljs särskilt. 
 
Årsmötet väljer två revisorer 
samt revisors-ersättare. Dessa 
ska till årsmötet avge berättelse 
över klubbens/föreningens 
räkenskaper, förvaltning och 
verksamhet. 
 

Klubb ingår i 
arbetarekommunen, i enlighet 
med partiets stadgar. Flera 
klubbar kan verka inom 
arbetarekommunens geografiska 
område. 
 
Enskilda medlemmar kan 
anslutas till distriktsklubb. 
 
 
Klubb leds av vid årsmötet vald 
styrelse. Styrelsen ska bestå av 
minst tre ledamöter varav 
ordförande och kassör väljs 
särskilt. 
 
Årsmötet väljer två revisorer 
samt revisors-ersättare. Dessa 
ska till årsmötet avge berättelse 
över klubbens/föreningens 
räkenskaper, förvaltning och 
verksamhet. 
Verksamhetsinriktning och 
budget bör antas på klubbens 
årsmöte. 
 

§ 4 Medlems rättighet och 
skyldigheter. 
Moment 1 
Medlemskap i S-kvinnor ger 
medlemmen rätt till 
 
att delta i klubbars/föreningars 
och arbetarkommuners mötes– 

§ 4 Medlems rättighet och 
skyldigheter. 
Moment 1 
Medlemskap i S-kvinnor ger 
medlemmen rätt till 
 
att delta i klubbars 
arbetarkommuners mötes– och 
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och studieverksamhet 
 
att rösta vid medlemsmöten, 
kongressval och allmänna 
omröstningar 
 
att kunna väljas till 
förtroendeuppdrag inom S-
kvinnor, partiet, politiska 
församlingar samt andra 
uppdrag till vilka 
partiet/förbundet nominerar 
kandidater  

att få information om S-kvinnors 
och partiets ställningstaganden i 
politiska och organisatoriska 
frågor 
 

att ställa förslag vid möten i 
klubbar/föreningar och 
arbetarekommuner  
 
att motionera till 
förbundsmöten/kongresser, 
distriktsmöten och årsmöten  
att delta i rådslag anordnade av 
S-kvinnor och partiet, 
partidistrikt eller 
arbetarekommun 
 
 

 

studieverksamhet 
 
att rösta vid medlemsmöten, 
kongressval och allmänna 
omröstningar 
 
att kunna nomineras och väljas 
till förtroendeuppdrag inom S-
kvinnor, partiet, politiska 
församlingar samt andra 
uppdrag till vilka 
partiet/förbundet nominerar 
kandidater  
 
att få information om S-kvinnors 
och partiets ställningstaganden i 
politiska och organisatoriska 
frågor 
 
att ställa förslag vid möten i 
klubbar och arbetarekommuner  

att motionera till 
förbundskongress/partikongress, 
distriktskongresser och 
årsmöten  
att delta i rådslag anordnade av 
S-kvinnor och partiet, 
partidistrikt eller 
arbetarekommun 

 

 

Moment 2 Moment 2 
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Medlem av S-kvinnor  
 
- måste erkänna det 
socialdemokratiska partiets 
grundläggande idéer som de 
uttrycks i partiprogram och 
stadgar  
 
- är skyldig att betala av S-
kvinnor fastställd medlemsavgift 
 
- får inte uppträda osolidariskt 
mot s-kvinnor eller partiet 
 
- får inte propagera i strid mot 
partiets grundläggande idéer 
 
- får inte skada S-kvinnor, partiet 
eller dessas verksamhet 
 

Medlem av S-kvinnor  
 
- måste erkänna det 
socialdemokratiska partiets 
grundläggande idéer som de 
uttrycks i partiprogram och 
stadgar  
 
- är skyldig att betala av S-
kvinnor fastställd medlemsavgift 
 
- får inte uppträda osolidariskt 
mot s-kvinnor eller partiet 
 
- får inte propagera i strid mot 
partiets grundläggande idéer 
 
- får inte skada S-kvinnor, partiet 
eller dessas verksamhet 
 

§ 5 Möten och verksamhet 
Klubbens/föreningens högsta 
beslutande organ är 
medlemsmötet, oavsett om det 
äger rum fysiskt eller via 
Internet.  
Årsmötet genomförs före 
februari månads utgång. 
 
Årsmötet behandlar 
verksamhetsberättelse, fråga om 
ansvarsfrihet samt väljer 
styrelse, revisorer och 
valberedning. 
 

§ 5 Möten och verksamhet 
Klubbens högsta beslutande 
organ är medlemsmötet, oavsett 
om det äger rum fysiskt eller via 
Internet.  
 
Årsmötet genomförs före 
februari månads utgång. 
 
Årsmötet behandlar 
verksamhetsberättelse, fråga om 
ansvarsfrihet samt väljer 
styrelse, revisorer och 
valberedning. 
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Val och omröstning sker öppet. 
Personval sker med sluten 
omröstning om någon så begär. 
 
Val och omröstning sker öppet. 
Personval sker med sluten 
omröstning om någon så begär. 
 

Val och omröstning sker öppet.  
Personval sker med sluten 
omröstning om antalet 
nominerade är fler än de som 
ska väljas. 
 

§ 6 Avgift 
Ny medlem betalar avgift för det 
år under vilket inträdet sker. 
 
Medlemsavgiften till 
klubb/förening fastställs av 
medlemsmöte före november 
månads utgång. 
 
Medlem ska förutom klubb-
/förenings-avgift enbart betala 
avgift till partiet/förbundet en 
gång. 
 
Klubb/förening redovisar senast 
första februari avgiften till 
distriktet vari ingår avgift till 
förbundet. 
Uppbörden av avgifterna 
ombesörjs av partistyrelsen. 
Inbetalade avgifter för 
föreningen/klubben utbetalas av 
partistyrelsen per den 30 juni 
och den 31 december det år som 
avgifterna har erlagts av 
medlemmen. 
 

§ 6 Avgift 
Ny medlem betalar avgift för det 
år under vilket inträdet sker. 
 
Medlemsavgiften till klubb 
fastställs av medlemsmöte före 
november månads utgång. 
 
Medlem betalar avgift för 
förbund, distrikt och klubb enligt 
beslut på förbundets kongress, 
distriktskongress och klubbens 
möte. 
 
Klubb redovisar senast första 
februari avgiften till distriktet 
vari ingår avgift till förbundet. 
 
Uppbörden av avgifterna 
ombesörjs av partistyrelsen. 
Inbetalade avgifter för klubben 
utbetalas av partistyrelsen till 
klubben per den 30 juni och den 
31 december det år som 
avgifterna har erlagts av 
medlemmen. 
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§ 7 Styrelse 
Styrelsen leder 
klubbens/föreningens 
verksamhet i överensstämmelse 
med program och stadgar samt 
av medlemsmötet fattade 
beslut. 
 
Styrelsen fördelar mellan sig de 
uppgifter som ej av årsmötet 
särskilt ålagts ledamot. 
 
Det är styrelsens uppgift att 
planera och lägga fram förslag 
till medlemsmötet samt tillse att 
medlemsmötets beslut 
verkställs. 
 
Styrelsen ska till årsmötet 
avlämna verksamhetsberättelse 
för det gångna året. 
 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen leder klubbens 
verksamhet i överensstämmelse 
med program och stadgar samt 
av medlemsmötet fattade 
beslut. 
 
 
Styrelsen fördelar mellan sig de 
uppgifter som inte av årsmötet 
särskilt ålagts ledamot. 
 
Det är styrelsens uppgift att 
planera och lägga fram förslag 
till medlemsmötet samt tillse att 
medlemsmötets beslut 
verkställs. 
 
Styrelsen ska till årsmötet 
avlämna verksamhetsberättelse 
för det gångna året. 
 

§ 8 Allmänna bestämmelser 
Klubb/förening skall 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 fråga om samgående 
med annan klubb/förening 
prövas. Vid samgående tar 
klubb/förening med sig samtliga 
sina tillgångar.  

§ 8 Allmänna bestämmelser 
Klubb skall 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 fråga om samgående 
med annan klubb prövas. Vid 
samgående tar klubb med sig 
samtliga sina tillgångar.  
Klubb upplöses om minst ¾ av 
medlemmarna fattar beslut 
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Klubb, förening upplöses om 
minst ¾ av medlemmarna fattar 
beslut därom. Medlemmarna 
överförs därvid till distriktsklubb. 
Nedlagd klubbs, förenings 
tillgångar tillfaller distriktet. 
 
Medlem som ej längre önskar 
vara medlem hos S-kvinnor 
begär sitt utträde. 
 
Medlem, som trots skriftlig 
påminnelse resterar med avgift 
under längre tid än tolv 
månader, ska uteslutas ur 
föreningen/klubben. Innan 
sådan uteslutning sker, ska den 
arbetarekommun som 
medlemmen tillhör underrättas 
skriftligen. 
 
Vid återinträdet ska de avgifter 
erläggas som resterade vid 
uteslutningen. 
 

därom. Medlemmarna överförs 
därvid till distriktsklubb. Nedlagd 
klubbs tillgångar tillfaller 
distriktet. 
 
 
 
Medlem som inte längre önskar 
vara medlem hos S-kvinnor 
begär sitt utträde. 
 
Medlem, som trots skriftlig 
påminnelse resterar med avgift 
under längre tid än tolv 
månader, ska uteslutas ur 
klubben. Innan sådan 
uteslutning sker, ska den 
arbetarekommun som 
medlemmen tillhör underrättas 
skriftligen. 
 
Vid återinträdet ska de avgifter 
erläggas som resterade vid 
uteslutningen. 
 

   
§ 9 Start av ny klubb 
Instruktioner vid start av ny 
klubb tillhandahålls på 
förbundsexpeditionen. 

§ 10 Tillägg till stadgar. 
Tillägg till dessa stadgar kan 
antas av årsmötet. 
 
Tillägg får inte stå i strid med 

§ 10 Tillägg till stadgar. 
Tillägg till dessa stadgar kan 
antas av årsmötet. 
 
Tillägg får inte stå i strid med 
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eller upphäva innehållet i dessa 
grundstadgor. 
 

eller upphäva innehållet i dessa 
grundstadgar.  

 


