Förslag till ändringar i rött.
Stadgar för Vänsterpartiet Västernorrlands regiongrupp.
§ 1. Vänsterpartiets regiongrupp i Västernorrland består av Vänsterpartiets ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige, ledamöter och ersättare nämnder, styrelser och andra organ utsedda av
regionfullmäktige eller regionstyrelse. Medlemmarna i Vänsterpartiet Västernorrlands regiongrupp
företräder hela länet.
§ 2. Regiongruppens medlemmar ska efterskänka 10 % av erhållna mötesarvoden (inkluderar
arvoden för utbildning etc.), liksom ev. inkomster från fast arvode överskjutande 5/8-dels basbelopp
netto till Vänsterpartiet Västernorrland i enlighet med Vänsterpartiets stadgar § 127. -GAMLA
FÖRSLAGET PÅ NYTT STYCKE FRÅN REGIONGRUPPEN
§2 I enlighet med Vänsterpartiets Stadgar §127 skall partiskatt betalas, dvs alla inkomster från fasta
arvoden överskjutande 5/8-dels basbelopp netto ska gå till partiet. Utöver detta skall
Regiongruppens medlemmar efterskänka 10 % av erhållna mötesarvoden (inkluderar arvoden för
utbildning etc.) till Vänsterpartiet Västernorrland. NYTT STYCKE ANTAGET AV DS
§ 3. Gruppens medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt. Tillfälligt eller ständigt adjungerade
har yttrande- och förslagsrätt.
§ 4. Efter allmänt val utser distriktsstyrelsen gruppledare och vice gruppledare. Mandatperioden för
gruppledare och vice gruppledare är densamma som regionfullmäktiges mandatperiod.
§ 5. Gruppledaren eller annan representant från regiongruppen ska regelbundet rapportera till
distriktsstyrelsen från gruppens arbete. - NYTT STYCKE
§ 6. Ytterligare högst tre gruppmedlemmar kan utses av regiongruppen att tillsammans med
gruppledare och vice gruppledare utgöra gruppstyrelse. Antalet bestäms av regiongruppen.
§ 7. Nomineringar till regionuppdrag i styrelsen och nämnderna bereds av distriktets valberedning
efter det att alla medlemmar getts tillfälle att lämna förslag. Dessa nomineringar beslutas av
distriktsstyrelsen som kan delegera beslutet till regiongruppen. Nomineringar till övriga uppdrag
beslutas av regiongruppen.
§ 8. Till gruppens möten adjungeras ledamöter av distriktsstyrelsen i den mån de inte ingår i
gruppen, samt i förekommande fall politisk sekreterare/funktionär.
§ 9. Gruppen sammanträder inför varje fullmäktigemöte samt därutöver när gruppledare eller
gruppstyrelse finner det nödvändigt eller om minst en tredjedel av gruppens medlemmar så begär.
§ 10. Kallelse med dagordning samt övriga handlingar utsänds till gruppens medlemmar senast en
vecka före sammanträdet.
§ 11. Protokoll ska föras vid gruppens möten och finnas tillgängliga för gruppmedlemmarna.
§ 12. Gruppen beslutar om partiets linje i de ärenden som avgörs i regionorganen. På gruppmötet
behandlas kommande ärenden, förslag till motioner, interpellationer och frågor samt rapporter från
nämnder, styrelser och övriga organ. I syfte att främja ett enhetligt och konsekvent uppträdande i
det regionpolitiska arbetet ska alltid en fri debatt garanteras och demokratiska arbetsformer

upprätthållas. I frågor av större vikt ska gruppen samråda med distriktsstyrelsen. Styrelsen kan föra
sådan fråga vidare till distriktets årskonferens för diskussion och vägledande beslut.
§ 13. Motion eller annat initiativ av vikt som av praktiska skäl inte kan behandlas av gruppmötet ska
anmälas till gruppledaren.
§ 14. Den som avser att i fullmäktige eller annat organ rösta i strid med ett av gruppen beslutat
ställningstagandet ska anmäla detta till gruppen. Att rösta i strid med partilinjen ska endast göras i
undantagsfall och undvikas i strategiskt viktiga frågor. Den ledamot som i strategiska frågor inte kan
följa partilinjen bör välja att avstå att närvara vid sådant möte. Den som inte stödjer partilinjen
undviker att agera mot partilinjen i medier eller sociala medier. Om någon på grund av nya
omständigheter tvingas agera annorlunda än vad som beslutats, ska detta rapporteras till gruppen så
snart det kan ske. -TA BORT
§ 15. Gruppen rapporterar om sin verksamhet till distriktets årskonferens.
§ 16. Alla ekonomiska medel som kommer partiet till del som följd av representation i landstinget
förvaltas av distriktsstyrelsen. Dock ska beslutanderätt för sådana medel som enbart avser gruppens
inre arbete delegeras till regiongruppen. Gruppens ekonomiska förvaltning granskas av distriktets
revisorer som rapporterar till årskonferensen.
§ 17. Ändringar av dessa stadgar ska fastställas av distriktets årskonferens.
§ 18. Stadgarna ska ses över en gång per mandatperiod.
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