
Motion till årsmötet i Vänsterpartiet Umeå 2018-02-18  

 

Revision av stadgar och arbetsordning 

 

Våra stadgar (Lokala stadgar för Vänsterpartiet Umeå, antagna 2015-02-09) står i strid med 

de stadgar som kongressen antagit bl. gällande när och hur beslut allmänt ska fattas. 

Ett exempel: 

Partiets stadgar § 12 : Beslut fattas enligt majoritetsprincipen när inte annat föreskrivs i dessa 

stadgar. 

Det finns således inte något stöd i stadgarna för att som det står i "Umeås stadgar" §63 om att 

ändringar "ska ske på ett ordinarie årsmöte fastställas med en kvalificerad majoritet om två 

tredjedelar (2/3). 

Ett ytterligare exempel: 

Stadgarnas § 9, som lyder ”Alla medlemmar har lika rätt att, i de former som följer av dessa 

stadgar, medverka i utformandet av partiets politik och verksamhet” dvs inga förväntningar på 

kunskap etc. om intersektionella perspektiv, som vi har som krav i ”Umeås stadgar” § 14. 

   

Detta ovan och även annat i texten visar tydligt behovet av att se över nuvarande lokala 

stadgar för Vänsterpartiet Umeå och revidera dem och ersätta dessa med en ny Arbetsordning 

för Vänsterpartiets kommunala grupp i Umeå. Vi behöver också, i enlighet med kongressens 

antagna stadgar och partistyrelsen antagna "Normalarbetsordning för kommunala grupper, 

revidera Arbetsordning för Vänsterpartiets kommunala grupp som i sin nuvarande form 

benämns Arbetsformer för Vänsterpartiets kommungrupp mandatperioden år 2014-18. 

   

Vi finner det orimligt att vi har antagit egna lokala stadgar som inte är i linje med partiets 

stadgar samt de inkonsekvenser som nuvarande text har. 

   

Vi yrkar därför att årsmötet ger uppdrag till styrelsen och kommungruppen att revidera och ta 

tillvara delar av texten som står i de s.k. lokala stadgarna och att den upphör att gälla och 

ersätts av  en ny arbetsordning för Umeås kommunala grupp i enlighet med partiets stadgar 

och  partistyrelsen beslut om"Normalarbetsordning för kommunala grupper”. Då bör man 

också ta tillvara delar av den text som finns i dokumentet Arbetsformer för Vänsterpartiets 

kommungrupp mandatperioden år 2014-18. 

 

Förslaget innebär således att man slår ihop lämpliga delar från de två lokalt antagna 

dokumenten och utarbetar 

en ny Arbetsordning för Vänsterpartiets kommunala grupp i Umeå. 

Arbetsordningen ska sedan behandlas på vanligt sätt och antas av ett särskilt inkallat 

medlemsmöte. 

 

Lasse Jacobson  

Örjan Mikaelsson 
 


