
 
 
Partistyrelsens godkända stadgar för Skåne 

 
§ 1. Ändamål 
 
Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till 
gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för 
samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av 
personer med liberal åskådning till politiska uppdrag. 
 
Utöver dessa stadgar gäller för länsförbund och lokala föreningar även partistadgarna 
i tillämpliga delar 
 

§ 2. Sammansättning 
 
Länsförbundet består av de lokala föreningar av Folkpartiet Liberalerna som finns 
inom Skåne län samt av enskilda direkt till länsförbundet anslutna medlemmar. 
Lokal förening skall omfatta en kommun. 
 
En nybildad förening måste godkännas av länsförbundets styrelse för att kunna börja 
verka som lokal förening i Folkpartiet Liberalerna  
 
§ 3 Avgifter och partistöd  
 
Lokala föreningar skall senast den 20 januari till länsförbundet insända uppgift om 
de medlemmar som den 31 december föregående år var anslutna till föreningen.  
De skall senast under februari månad för varje redovisad medlem erlägga den avgift 
som förbundsmötet fastställt. Till länsförbundet direktansluten medlem betalar 
årsavgift med det belopp som förbundsmötet bestämmer. För medlem i lokal 
förening under 25 år, som samtidigt är medlem i Liberala Ungdomsförbundet (LUF), 
uppbär länsförbundet reducerad avgift av föreningen enligt vad som fastställs på 
förbundsårsmöte, dock högst halv ordinarie avgift. 
 
 
Länsförbundet är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för 
folkpartiet liberalernas regionala verksamhet i det område som länsförbundet 
omfattar  
 
§ 4. Centrala organ  
 
Länsförbundets centrala organ är förbundsmötet, Skånerådet, förbundsstyrelsen och 
förbundsstyrelsens arbetsutskott. Dessutom bildar Folkpartiet Liberalernas 
ledamöter i regionfullmäktige en regiongrupp med av gruppen bestämda organ   
 
§ 5. Förbundsmötet 
 
Förbundsmötet, som är länsförbundets högsta organ, består av 141 ombud för de 
lokala föreningarna, förbundsstyrelsen samt två ombud vardera för de samverkande 



 
organisationerna på länsnivå. De lokala föreningarnas ombudsplatser, utöver ett 
ombud per förening, fördelas proportionellt på grundval av antalet anslutna 
medlemmar den 31 december föregående år, som för vilka stadgeenliga avgifter 
erlagts. Som ombud vid förbundsmötet kan endast medlem i Folkpartiet Liberalerna 
tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått 
sedan inträdet i folkpartiet liberalerna.  
 
Medlemmarna i lokala föreningar inom länsförbundet, till länsförbundet 
direktanslutna medlemmar, länsförbundets revisorer och ledamöterna av 
partistyrelsen har rätt att delta i förbundsmötets överläggningar och där framställa 
förslag. Rösträtt vid förbundsmöte har ombud eller för ombud tjänstgörande 
ersättare. Förbundsmötet sammankallas till årsmöte varje år före april månads 
utgång på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Utöver årsmöte hålls 
förbundsmöte inom en månad efter begäran från styrelserna för minst en tredjedel av 
de lokala föreningarna, eller efter beslut av förbundsstyrelsen. Tid och plats fastställs 
av förbundsstyrelsen. Tid för plats för årsmöte skall offentliggöras och samtidigt 
meddelas lokala föreningar och folkpartiet liberalernas riksorganisation senast åtta 
veckor före mötet. För annat förbundsmöte skall tid och plats offentliggöras och 
samtidigt meddelas ombuden och riksorganisationen senast en vecka före mötet. 
Förbundsmöte som inte är årsmöte får inte fatta beslut i annat ärende än som 
angivits i kallelsen.  
 
Förbundsmötet är behörigt att fatta beslut om nedläggning av lokal förening inom 
länsförbundet om denna förening under längre tid saknat verksamhet. Sådant beslut 
skall fattas med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de 
närvarande ombuden. 
 
Motioner till årsmöte skall, för att upptas till behandling, ha inkommit till 
länsförbundet senast sex veckor före mötet. Förslag till föredragningslista, 
förbundsstyrelsens övriga förslag, motioner, förbundsstyrelsens yttranden över 
motionerna och verksamhetsberättelsen skall översändas till de lokala föreningarna 
och alla röstberättigade senast två veckor före årsmötet. 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Årsmötet öppnas 
2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två protokollsjusterere  
4. Fråga om mötet behörigen utlysts  
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Upprop av ombud och fastställande av ombudsförteckning  
7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse  
8. Kassarapport och revisionsberättelse  
9. Fråga om ansvarsfrihet  
10. Regiongruppens verksamhetsberättelse  
11. Motioner och av förbundsstyrelsen framställda förslag 
12. Frågor från medlemmarna till förbundsstyrelsens ledamöter, Folkpartiet 

Liberalernas riksdagsledamöter och regionledamöter 
13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
14. Nominering och val för tiden till nästa årsmöte av: 
 



 
a) ordförande i länsförbundet och dess styrelse 
b) två vice ordförande i länsförbundet och dess styrelse 
c) övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen 
d) eventuella ersättare i förbundsstyrelsen  
e) två revisorer och två ersättare för dessa  
f) ordförande och övriga ledamöter i valberedningen 
g) ombud och ersättare till Folkpartiet Liberalernas landsmöte 
h) ombud och ersättare till folkpartiet liberalernas partiråd 
i) övriga eventuellt förekommande val 
 
14 Fastställande av medlemsavgift till länsförbundet för medlemmar i lokala 

föreningar och för direktanslutna medlemmar samt den tid för vilken denna 
ska gälla 

15 Under förbundsmötet väckta frågor som förbundsmötet beslutar behandla. 
16 Årsmötet avslutas 

 
§ 6. Skånerådet 
 
Skånerådet är förbundets högsta organ mellan förbundsmötena. Skånerådet består av 
två ombud från varje lokalförening, två ledamöter från regiongruppen samt 
förbundsstyrelsen. Riksdagsledamöterna samt en representant vardera från de 
samverkande organisationerna skall adjungeras. 
 
Som ombud vid Skånerådet kan endast medlem i folkpartiet liberalerna tjänstgöra. 
Medlem kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet 
i Folkpartiet Liberalerna. 
 
Skånerådet sammanträder minst två gånger per år, på tid och plats som bestäms av 
förbundsstyrelsen. Tid och plats skall offentliggöras och samtidigt meddelas 
ombuden och riksorganisationen senast en vecka före mötet. Skånerådet får inte fatta 
beslut i annat ärande än som angivits i kallelsen. 
 
Förbundsstyrelsen ansvarar för Skånerådets innehåll samt genomförande. 
 
§ 7. Förbundsstyrelsen 
 
Förbundsstyrelsen leder länsförbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 
förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av länsförbundets ordförande, vice 
ordförande och de övriga ordinarie ledamöter och ersättare som förbundsmötet 
utsett. De samverkande organisationerna på länsnivå utser vardera en representant 
som skall adjungeras till förbundsstyrelsen. Sådan adjungerad skall vara medlem av 
Folkpartiet Liberalerna. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande 
styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie ledamöter. 
 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en 
tredjedel av de ordinarie ledamöterna begär det. Det åligger förbundsstyrelsen 
särskilt att 
 

a) ansvara för förbundsmötets beslut verkställs 
b) sammankalla förbundsmöte 
c) inom sig utse ett arbetsutskott 



 
d) utse ordförande i arbetsutskottet 
e) inom sig utse kassör 
f) inom sig utse arbetsgrupper inom områden som styrelsen anser viktiga 
g) upprätthålla kontakten mellan de lokala föreningarna, länsförbund och 

riksorganisation 
h) till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse och kassarapport 
i) vidta åtgärder för Folkpartiet Liberalernas deltagande i riksdagsval 

inom länsförbundets område samt genomföra regionalt valarbete inför 
Region-, Riksdags- och Europaparlamentsval samt folkomröstningar 

j) inför regionval se till att nomineringar och övriga välförberedelser äger 
rum  

k) inför kommunfullmäktigeval tillse att nomineringar och övriga 
valförberedelser äger rum i de lokala föreningarna samt bistå med 
planering och service 

l) verka för att lokala föreningar finns i alla kommuner i länsförbundets 
område 

m) förbereda och genomföra minst två Skåneråd per år 
 

 
§ 8. Arbetsutskott 
 
Arbetsutskottet har hand om länsförbundets löpande angelägenheter och tjänstgör 
som förbundsstyrelsens verkställande organ. Utskottet sammanträder på kallelse av 
ordföranden och är beslutmässigt när minst hälften av ledamöterna är närvarande  
 
§ 9. Räkenskaper och revision 
 
Förbundets tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen. Länsförbundets räkenskaper 
avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med förbundsmötets, 
Skånerådets, förbundsstyrelsens och arbetsutskottets protokoll till revisorerna senast 
fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall överlämna sin berättelse till 
förbundsstyrelsen senast två veckor före årsmötet. Länsförbundets bokslut insänds 
snarast efter årsmötet till Folkpartiet Liberalernas riksorganisation  
 
§ 10. Beslutsfattande 
 
Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Röstning med fullmakt 
godtas inte.  
 
Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs 
absolut majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången inte 
av de föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två 
kandidater som fått flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest 
röster. 
 
§ 11. Nominering 
 
Till offentliga uppdrag skall såsom representant för Folkpartiet Liberalerna endast 
medlem i partiet nomineras.  
 



 
Inför nominering till regionval och ordinarie riksdagsval bör provval genomföras. 
Medlem kan rösta i provval först efter de tre månader gått sedan inträdet i 
Folkpartiet Liberalerna. 
Förbundsmötet skall utse nomineringskommitté samt fastställa regler och tidsplan 
för nomineringsarbetet inför regionval och riksdagsval. 
 
Beslut om kandidater vid regionval och riksdagsval fattas av särskilda 
nomineringsmöten valkretsvis. Varje sådant nomineringsmöte består av 35 ombud 
för de lokala föreningarna. De lokala föreningarnas ombudsplatser utöver ett ombud 
per förening, fördelas proportionellt på grundval av antalet anslutna medlemmar den 
31 december föregående år, som för vilka stadgeenliga avgifter erlagts. Som ombud 
vid förbundsmötet kan endast medlem i Folkpartiet Liberalerna tjänstgöra. Medlem 
kan tjänstgöra som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i 
Folkpartiet Liberalerna. 
 
Medlemmarna i lokala föreningar inom valkretsen, till länsförbundet direktanslutna 
medlemmar med hemvist i valkretsen, förbundets revisorer samt förbundsstyrelsens 
och partistyrelsens medlemmar har rätt att delta i nomineringsmötets överläggningar 
och där framställa förslag. 
 
Inför varje mandatperiod beslutar förbundsmötet om nomineringar till Region Skåne 
och övriga offentliga uppdrag på länsnivå. Vid vakans som uppstår under 
mandatperioden fattar förbundsstyrelsen beslut om nominering efter hörande av 
regiongruppen.  
 
§ 12. Stadgeändring 
 
För ändring av länsförbundets stadgar krävs antigen beslut med absolut majoritet 
med mer än hälften av de röstberättigade vid två på varandra följande 
förbundsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte, eller beslut med stöd av 
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstberättigade vid ett 
årsmötet, godkännas av partistyrelsen. 
 
§ 13. Sammanslagning, delning eller avveckling 
 
Beslut om länsförbundets sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd 
av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstberättigade vid två på 
varandra följande förbundsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Vid 
sammanslagning av flera länsförbund tillfaller tillgångarna och handlingarna det 
nybildade länsförbundet. Vid delning av länsförbundet fördelas länsförbundets 
tillgångar och handlingar mellan de nybildade länsförbunden genom beslut av 
paristyrelsen. Vid avveckling överlämnas länsförbundets tillgångar och handlingar till 
riksorganisationen.  
    


