Stadgar för Sverigedemokraternas kvinnoförbund
§ 1. Syfte och mål

Sverigedemokraternas kvinnoförbund har som uppgift att samla kvinnor som ställer sig bakom partiets
socialkonservativa och nationalistiska grundsyn, för att genom utbildning och erfarenhetsutbyte stimulera
kvinnor till aktivt och demokratiskt deltagande i Sverigedemokraternas politiska arbete. Målet är ett
samhälle där alla oavsett kön har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

§ 2. Uppgifter

Kvinnoförbundets mål är att:








ge förbundets medlemmar stöd och hjälp att bli goda företrädare
genomföra utbildningar och rekrytera nya medlemmar
lyfta fram och stödja kvinnliga företrädare
belysa kvinnors aspekter i politiska frågor
rikta insatser för att öka antalet kvinnor i Sverigedemokraterna
aktivt arbeta för att stadgarna efterlevs i kvinnoförbundets vardagliga arbete
arbeta politisk både lokalt och centralt

§ 3. Medlemskap
§ 3. Mom. 1. Medlemskap
Varje kvinna som vill verka för SD-kvinnors syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara
medlem i förbundet om medlemskap i Sverigedemokraterna är registrerat och ingen tillhörighet i annan
partipolitisk eller därmed jämförbar organisation finns.
Utestängd medlem som på nytt söker medlemskap skall först godkännas av förbundsstyrelsen innan
dennes medlemskap blir giltigt. Medlem som önskar utträde ur förbundet meddelar
medlem@sdkvinnor.se. Medlemskap kvarstår tills utträde begärs.
§ 3. Mom. 2. Registrering av medlemskap
Sverigedemokraternas kvinnoförbund registrerar och geografiskt klassificerar varje medlem i enlighet med
den folkbokföringsadress som finns registrerad i partiets medlemsregister. En medlem anses tillhöra den
region och den kontaktgrupp som motsvarar den aktuella folkbokföringsadressen. Ett fullvärdigt
medlemskap förutsätter därmed att medlemmen finns registrerad i Sverigedemokraternas register om inte
förbundet tilldelat någon ett hedersmedlemskap.
§ 3. Mom. 3. Medlemmars rösträtt
Medlemmar äger tillträde och rätt att yttra sig vid förbundets årsmöte i enlighet med aktuell
medlemsregistrering under förutsättning att anmälan om deltagande skett inom utsatt anmälningstid. För
rösträtt vid årsmöte krävs att medlemskapet är bokfört senast den 30 juni innevarande år. Hedersmedlem
innehar ingen rösträtt. Medlem får inte ge fullmakt åt annan att rösta.
§ 3. Mom. 4. Utestängning
En person som inte ställer sig bakom SD-kvinnors stadgar och syfte eller på annat sätt bedöms olämplig
som företrädare eller medlem, kan utestängas ur kvinnoförbundet efter beslut i förbundsstyrelsen. En
utestängd person kan vända sig till förbundsstyrelsen och begära att utestängningen upphävs.
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§ 4. Säte

Sverigedemokraternas kvinnoförbund har sitt säte i Stockholm.

§ 5. Namn

Sverigedemokraternas kvinnoförbund är riksorganisationens fullständiga namn. Det förkortas
SD-kvinnor. Kvinnoförbundets styrelse benämns förbundsstyrelsen.

§ 6. Omfattning

Kvinnoförbundet verkar inom hela Sverige.

§ 7. Årsmöte
§ 7. Mom. 1. Årsmötets status
Sverigedemokraternas kvinnoförbunds högst beslutande organ är årsmötet.
§ 7. Mom. 2. Kallelse till årsmöte
Till förbundets årsmöte kallas alla SD-kvinnors medlemmar. Kallelse ska skickas ut av styrelsen senast
trettio dagar före årsmötet. Motioner, förslag och diskussionsärenden ska skickas ut senast fjorton dagar
före årsmötet till medlemmar som anmält sig inom utsatt anmälningstid. Om handlingarna finns att tillgå
på Internet kan hänvisning till dessa göras i andra kallelsen istället för att skickas ut. Dock måste
förbundet tillhandahålla handlingarna i traditionellt format för dem som så önskar.
§ 7. Mom. 3. Datum för årsmöte
Förbundet skall hålla ordinarie årsmöte ojämna inom perioden den 1 september till 30 november.
§ 7. Mom. 4. Val av styrelse
Vid ordinarie årsmöte skall styrelse väljas bestående av fem till elva ledamöter och två till fem suppleanter.
Bland ordinarie ledamöter skall ordförande och vice ordförande väljas.
§ 7. Mom. 5. Fyllnadsval av styrelse
Styrelseledamöter och suppleanter som avgått får ersättas vid extra årsmöte. Antalet styrelseledamöter och
suppleanter får inte utökas vid extra årsmöte.
§ 7. Mom. 6. Omröstning vid årsmöte
All röstning vid årsmöte skall ske öppet med undantag av personval som skall vara sluten. Fastställande av
antalet ledamöter är ej att anse som ett personval. Oavgjord omröstning eller votering avgörs genom
lottning. Röstberättigad har rätt att föra reservation avseende årsmötesbeslut till protokollet innan mötet
avslutas.
Vid votering i personval sker först slutet provval för att se om majoritet finns för valberedningens förslag
för varje separat val. Om sådan majoritet finns anses valberedningens förslag ha vunnit. Om inte majoritet
uppnås för valberedningens förslag ska de röstberättigade markera det antal namn på en färdigtryckt
valsedel som valet avser. Valsedel som upptar fler eller färre markeringar är ogiltig. Vid omröstning
tillämpas enkel majoritet av inlämnade giltiga valsedlar.
Om omröstningen avser flera platser, är de personer valda vars namn finns med på mer än hälften av de
giltiga valsedlarna. Om fler personer har uppnått enkel majoritet än vad valet avser är de personer med
flest antal röster valda. Om valberedningens helhetsförslag inte vinner enkel majoritet vid omröstning
avseende platser med inbördes rangordning, ska varje plats betraktas som separat val.
Om inte enkel majoritet uppnås i första omröstningen för aktuell plats, görs valet om till dess att enkel
majoritet uppnås för någon kandidat. Den kandidat som fanns med på minst antal valsedlar är dock inte
längre valbar. Om det är oavgjort vem som fanns med på minst antal valsedlar avgör lotten. Om en eller
flera kandidater inte finns med på någon valsedel är ingen av dessa valbar i aktuell omröstning.
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Om kandidaterna är mer än dubbelt så många som antalet platser är de två som fanns med på minst antal
valsedlar inte längre valbara i nästa valomgång. Valet görs om tills alla platser är tillsatta med enkel
majoritet.
§ 7. Mom. 7. Motionsrätt vid årsmöte
Vid förbundets ordinarie årsmöte har varje medlem motions- och nomineringsrätt.
§ 7. Mom. 8. Datum för motioner, förslag och nomineringar
Alla motioner, framställningar och övriga förslag som behandlas vid årsmöte skall vara föranmälda. Detta
gäller även nomineringar till förtroendepost. Kandidat till förtroendepost skall i samband med nominering
skriftligen godkänna sin kandidatur för att nominering ska vara giltig. För att vara valbar på årsmötet
måste en kandidat ha nominerats av minst tre förbundsmedlemmar.
Motioner, förslag och framställningar skall vara styrelse tillhanda senast den 30 juni. Nomineringar skall
vara valberedningen tillhanda senast den 30 juni. Nomineringar till val av valberedning skall vara
förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 30 juni.
§ 7. Mom. 9. Styrelsens yttrande över motioner
Styrelsen ska lämna yttrande över motionerna till årsmötet.
§ 7. Mom. 10. Inbjudningar till årsmöte
Förbundsstyrelsen äger rätt att särskilt inbjuda personer att närvara vid årsmötet.
§ 7. Mom. 11. Fullmakter vid årsmöte
Medlem får inte ge fullmakt åt annan att rösta.
§ 7. Mom. 12. Årsmötets dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens och revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen
12. Val av ordförande
13. Val av vice ordförande
14. Val av övriga ledamöter
15. Val av suppleanter
16. Val av revisor
17. Val av revisorssuppleant
18. Val av valberedning, tre till sju ledamöter
19. Framställningar och förslag från styrelsen
20. Motioner
21. Framställningar från medlemmar
22. Årsmötets avslutande
23. Övriga föranmälda ärenden för diskussion
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§ 8. Extra årsmöte
§ 8. Mom. 1. Beslut om extra årsmöte
Styrelsen kan besluta om att kalla till extra årsmöte. Om mer än två tredjedelar av förbundets medlemmar
så begär ska extra årsmöte hållas inom 3 månader. I en sådan begäran ska anges vilka ärenden som ska
behandlas.
§ 8. Mom. 2. Dagordning vid extra årsmöte
Styrelsen beslutar om dagordning vid extra årsmöte initierat av styrelsen. Styrelsen kan meddela att
motionsrätt föreligger. Styrelsen skall också meddela eventuell ny nomineringsperiod.
Om extra förbundsårsmöte sker på begäran av de röstberättigade ska de ärenden som föranlett extra
förbundssårsmöte behandlas.
§ 8. Mom. 3. Rösträtt vid extra årsmöte
Tillämpas § 3. Mom. 3.
§ 8. Mom. 4. Övriga bestämmelser vid extra årsmöte
Kallelse, rösträtt, fullmakter och inbjudningar följer samma regler som vid ordinarie årsmöte.

§ 9. Styrelse
§ 9. Mom. 1. Styrelsens status
Styrelsen är förbundets ledning och är högsta organ då dess årsmöte ej är samlat. Styrelsen är ansvarig
inför årsmötet.
§ 9. Mom. 2. Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:








verka för måluppfyllelse
ansvara för att årsmötets beslut verkställs
handha ekonomin
inför årsmöte lämna årsredovisning och verksamhetsberättelse
inom sig utse två firmatecknare i förening
protokollföra fattade beslut
arkivera styrelsemötesprotokoll, årsmötesprotokoll, årsredovisning och andra viktiga handlingar.

§ 9. Mom. 3. Verkställande utskott
Förbundsstyrelsen kan inom sig välja ett verkställande utskott som sköter den dagliga förvaltningen och
fattar beslut på delegation av styrelsen. Verkställande utskottet sammanträder på kallelse av
utskottets ordförande och är beslutsmässigt om minst en majoritet av dess ledamöter är
närvarande. Det åligger utskottet att protokollföra fattade beslut, vilka ska delges förbundsstyrelsen
godkännande i efterhand.

§ 10. Valberedning

Personval vid årsmöte skall förberedas av en valberedning valda vid föregående årsmöte, varav en ledamot
är sammankallande. Valberedningens förslag skall presenteras i handlingarna inför årsmötet. Övriga
nomineringar presenteras separat. Valberedningen äger rätt att ta del av styrelsens och utskottens
protokoll samt räkenskaperna. Ledamot av valberedningen får inte samtidigt ingå i styrelsen.
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§ 11. Regioner
§ 11. Mom. 1. Säte
Regionernas säten fastställs lokalt. Alla regioner tillhör Sverigedemokraternas kvinnoförbund och berörs
även av SD-kvinnors allmänna stadgar.
§ 11. Mom. 2. Namn
En Region ska heta enligt sin geografiska benämning. Exempel är: SD-kvinnor Norra, SD-kvinnor Västra,
SD-kvinnor Södra.
§ 11. Mom. 3. uppgifter
Regionens uppgift är att:








lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor
aktivt motarbeta agerande inom förbundet som strider mot stadgarnas anda
arbeta politisk både lokalt och regionalt
förbereda och genomföra valkampanj
sprida partiinformation direkt till folket
aktivera medlemmar och värva nya
utbilda och stödja medlemmar

§ 11. Mom. 4. Geografisk omfattning
En region verkar inom det av förbundet fastställda området.
§ 11. Mom. 5. Godkännande av region
En region ska vara godkänd och initierad av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutar om regionens
geografiska begränsning.

§ 12. Kontaktgrupper
§ 12. Mom. 1. Omfattning
En kontaktgrupp kan verka inom en riksdagsvalkrets eller inom flera intilliggande. Kontaktgrupperna
tillhör Sverigedemokraternas kvinnoförbund och omfattas även av förbundets allmänna stadgar. Med
kontaktgrupp avses en grupp vars namn och existens blivit godkänt av förbundsstyrelsen.
§ 12. Mom. 2. uppgift
En kontaktgrupp har som uppgift att:





sprida information.
värva nya medlemmar.
samordna aktiviteter i området
lyfta fram och stödja kvinnliga företrädare
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§ 13. Stadgarna
§ 13. Mom. 1. Ändring och tolkning av stadgar
Ändringar av kvinnoförbundets stadgar får endast beslutas av förbundets ordinarie årsmöte med tre
fjärdedelars majoritet eller med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande ordinarie årsmöten
men ska innan de tillämpas underställas Sverigedemokraternas partistyrelse för godkännande. I den del
godkännande inte lämnas, ska den av Sverigedemokraternas partistyrelse senast godkända stadgan
tillämpas. Förbundsstyrelsen äger rätt att tolka stadgarna mellan årsmötena.
§ 13. Mom. 2. Ideologiskt grundläggande dokument
SD-kvinnor antar Sverigedemokraternas principprogram som sitt eget grundläggande dokument.

§ 14. Upplösning
§ 14. Mom. 1. Grund för upplösning
Upplösning av förbundet kan fattas av årsmöte. Sådant beslut fattas med två tredjedelars majoritet av två
på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst en månads mellanrum.
Upplöses förbundet ska dess tillgångar överföras till moderpartiet. Medlen ska användas till reorganisation
av verksamheten.
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