Enhets stadgar
Gällande från 2016-10-08
Antagna på årsmöte 2012.
Reviderade på årsmöte mars 2013; extra årsmöte oktober 2013.
Reviderade och godkända på årsmöte 2016-04-09 och extra årsmöte 2016-10-08
§ 1 Ändamål
1.1. Enhet är ett politiskt parti som verkar för ett samhälle där människans fysiska,
psykiska/känslomässiga och existentiella behov tillgodoses. Till grund för Enhets politik
ligger den visa och kärleksfulla kraft som vi tror är alla människors gemensamma
innersta kärna. Denna kraft innebär en nästa-kärlek och en etik som medför respekt
för, och omsorg om allt levande. Vår värdegrund vilar på att vi ska behandla andra på
samma sätt som vi själva vill bli behandlade. En globalt mänsklig etik som är en
gemensam nämnare hos jordens alla folk oberoende av nationalitet, ålder, kön,
livsåskådning, språk eller kulturtillhörighet. Vår politik vilar på en förståelse av alltings
grundläggande enhet och ömsesidiga beroende.
1.2. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni; för jorden som helhet, för
vårt samhälle och för varje enskild individ. Medlet för att nå ovanstående mål är för
Enhets del att verka politiskt och i kommun, region och riksdag verka för en förändrad
politisk riktning. Enhet lägger stor vikt vid individens bastrygghet och existentiella
behov samt vid våra mänskliga relationer. Enhet verkar för fred, demokrati, solidaritet,
jämlikhet, mångfald och en rättvis fördelning av jordens resurser.
1.3. Enhets huvudsyfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling i enlighet med våra
ändamål i denna § 1 samt våra visioner.
1.4. Enhet är religiöst obundet.
§ 2 Organisation
2.1. Enhet har sitt säte i Sverige. Enhets arbetsorgan är riksårsmötet, riksstyrelsen,
valberedningen, revisorerna, riksdagsgruppen (när den tillsätts) samt tillfälliga och
permanenta arbetsgrupper.
2.2. Enhets organiserar sig utifrån en organisationsplan som beslutas av och
uppdateras av styrelsen.
2.3. Enhets riksdagsgrupp enas kring dokumentet för gemensamt etiskt
förhållningssätt.
2.4. Gemensamt för Enhets möten är cirkelmetoden, som används då det är praktiskt
genomförbart, samt en strävan efter att kommunikationen sker utifrån empatisk och
fredlig kommunikation (icke-våld-språk).
2.5. Enhet verkar för samarbete med andra föreningar, organisationer och partier, i
enlighet med § 1 ovan.

§ 3 Medlemskap
3.1. Till medlem kan antas personer som stöder Enhets syfte enligt § 1 och som
erlägger årsavgift. Fastställande av årsavgift sker på ordinarie årsmöte. Som fullvärdig
medlem räknas den som har erlagt fastlagd årsavgift som är föreningen tillhanda
senast två (2) veckor innan ordinarie årsmöte. Fullvärdig medlem har närvaro-,
förslags- och rösträtt på Enhets samtliga medlemsmöten. Medlem vars årsavgift erlagts
senare än två (2) veckor innan riksårsmöte äger endast närvarorätt.
3.2. En medlem som, trots påminnelse, inte har betalat sin årsavgift för ett
räkenskapsår anses ha lämnat partiet.
3.3. Medlem som önskar utträda ur Enhet ska skriftligen anmäla detta och anses
därmed omedelbart ha lämnat Enhet.
§ 4 Riksstyrelse
4.1. Enhets riksstyrelse är partiets högsta organ mellan riksårsmötena.
4.2. Styrelsens uppgift är att utifrån Enhets visioner, program och årsmötets beslut leda
och utveckla partiet.
4.3. Styrelsen har minst fem (5) ledamöter samt minst två (2) suppleanter.
4.4. Styrelseordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år, i övrigt konstituerar
styrelsen sig själv. Inom styrelsen utses vice ordförande, sekreterare och kassör. Även
andra poster kan tillsättas vid behov.
4.5. Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott (AU) på minst tre (3) personer.
4.6. Styrelsens arbetsutskott är Enhets högsta beslutande organ mellan
styrelsemötena.
4.7 a. Styrelsens ledamöter väljs för två (2) år. Styrelsens suppleanter väljs för ett (1)
år.
4.7 b. I en situation av att en helt ny riksstyrelse väljs skall hälften av de ordinarie
ledamöterna väljas på ett (1) år. På så vis säkerställs kontinuiteten i valproceduren i
kommande val.
4.8 För att väljas till ordinarie ledamot i styrelsen fordras ett (1) års medlemskap samt
ett aktivt deltagande i partiets arbete i minst ett (1) år.
4.9. Styrelsen sammanträder vid behov eller när minst en tredjedel av ledamöterna så
begär.
4.10. Ordföranden kallar styrelsen till möte och kallelse ska ske minst en vecka i
förväg.

4.11. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är
närvarande. Suppleant som ersätter ordinarie ledamot äger röst- och förslagsrätt.
4.12. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som mötesordföranden företräder, utom vid val, där avgörandet sker genom lottning.
Styrelsen bör eftersträva konsensus i beslut.
4.13. Vid styrelsens möten skall beslutsprotokoll föras, vilka skall justeras av
ordföranden och en ledamot.
4.14 a. Styrelsen kan delegera frågor för beredning till arbetsutskott, arbetsgrupper och
till andra organ inom föreningen.
4.14 b. Styrelsen kan adjungera person till styrelsen för särskilda uppdrag där styrelsen
har behov av särskild hjälp eller kompetens. Den adjungerade har förslagsrätt men inte
rösträtt vid styrelsemöten.
4.15. Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse för föregående kalenderår och
verksamhetsplan för innevarande år fram till nästa riksårsmöte.
4.16. Styrelsen ger årsmötet förslag på ledamöter till valberedningen.

§ 5 Språkrör
5.1 Språkrören får sitt mandat från styrelsen och har som uppgift att företräda Enhet
och föra ut dess åsikter.
5.2 Två (2) språkrör väljs av årsmötet på ett (1) år.
5.3 Språkrören kan adjungeras till styrelsen.

§ 6 Revision
6.1. Räkenskaper skall på alla nivåer i föreningen granskas av de av årsmötet utsedda
revisorerna som rapporterar till den instans som valt dem, i det här fallet årsmötet.
6.2. För granskning av styrelsens förvaltning och partiets räkenskaper ska årsmötet för
ett år i taget utse minst två revisorer och minst en revisorsuppleant.
6.3. Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte lämna en revisionsberättelse för det
föregående räkenskapsåret.
6.4. Medlem som är vald till revisor eller revisorsuppleant kan inte väljas till styrelsen
eller till annat organ i föreningen som ska granskas av revisorerna.
6.5. Medlem som ingått i styrelsen eller annat organ i föreningen har inte rösträtt vid
behandling av frågan om ansvarsfrihet för den grupp de själva ingått i.

§ 7 Valberedning (VB)
7.1. Årsmötet skall utse en valberedning med minst tre ledamöter, varav en
sammankallande.
7.2. I valberedningen ingår två (2) ledamöter som väljs på ett (1) år och en (1) ledamot
som väljs på två (2) år. I det fall fler än tre (3) ledamöter väljs ska minst en tredjedel
(⅓) av dem väljas på två (2) år.
7.3 För att väljas till sammankallande i valberedningen fordras ett (1) års medlemskap
samt ett aktivt deltagande i föreningens arbete i minst ett (1) år.
7.4. Valberedningen ska förbereda samtliga årsmötets val, dock ej val till valberedning.
7.5. Valberedningen skall eftersträva geografisk spridning samt en jämn ålders- och
könsfördelning vid nomineringar till uppdrag inom Enhet.
7.6. Ledamot i valberedningen kan inte samtidigt ha uppdrag i eller för riksstyrelsen.
7.7. Ingen bör ha ett uppdrag längre än tre mandatperioder inom Enhet. Detta gäller
såväl interna uppdrag som parlamentariska. Samma person bör därefter inte väljas till
samma uppdrag igen inom tre år.
7.8 Endast den som varit medlem i minst ett (1) år samt arbetat aktivt i föreningen i
minst ett (1) år kan väljas till förtroendeuppdrag.
§ 8 Årsmöte
8.1. Årsmötet är partiets högsta beslutande organ.
8.2. Kallelse följer med inbjudan minst två (2) kalendermånader före årsmötet.
8.3. Varje medlem och lokalorganisation har rätt att lämna in motioner och skrivelser till
årsmötet.
8.4. Minst en kalendermånad innan årsmötet ska skrivelser eller motioner från
medlemmar vara inlämnade till styrelsen.
8.5. Senast två (2) veckor innan årsmötet ska dagordning, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan, revision och övriga handlingar till årsmötet finnas tillgängliga för alla
medlemmar.
8.6. Varje medlem, lokal- och regionorganisation samt valberedningen har rätt att
nominera medlemmar till uppdrag inom Enhets riksorgan.
8.7. Ordinarie årsmöte förläggs före utgången av mars månad om inte särskilda skäl
förhindrar detta.

8.8. Extra årsmöte kan hållas om minst 1/3 av Enhets medlemmar, eller de av årsmötet
utsedda revisorerna så begär. Extra årsmöte kan också hållas om riksstyrelsen finner
det påkallat. Kallelse till extra årsmöte skall skickas inom tre (3) veckor från det att
begäran därom ankommit styrelsen. Underlåter styrelsen att kalla inom utsatt tid har
den begärande parten rätt att kalla medlemmarna. Kallelsen skall vara medlemmarna
tillhanda senast en (1) månad före mötesdag, på ett enligt föreningen fastställt sätt.
Endast fråga som finns i kallelsen kan behandlas av det extra årsmötet. Extra årsmötet
äger rätten att besluta om fördelning av föreningens kostnader i samband med det
extra årsmötet.
8.9. Vid årsmöte har varje fullvärdig medlem en röst. Röstning kan ske via ombud som
ska uppvisa undertecknad fullmakt från varje röstberättigad vid upprättande av
röstlängd före mötet. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Beslut fattas med
enkel majoritet, om inget annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör
lottning.
8.10. Årsmötet kan inte fatta beslut i fråga som inte tagits upp på dagordningen.
8.11. Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Val av mötesordförande och vice ordförande
2. Val av protokollförare
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Framläggande av verksamhetsberättelse
7. Framläggande av bokslut, resultat- och balansräkning
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Till årsmötet insända motioner och propositioner
11. Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte
12. Fastställande av budget
13. Fastställande av eventuella arvoden till styrelsen och andra riksuppdrag
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
15. Val av styrelseordförande
16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
17. Val av suppleanter
18. Val av språkrör
19. Val av revisorer, varav en sammankallande, samt revisorsuppleant
20. Val av ledamöter till valberedning varav en sammankallande
21. Året innan ett riksdagsval: val av arbetsgrupp som bereder nomineringarna av
riksdagsledamöter
22. Övriga till årsmöte hänskjutna valfrågor
23. Ärenden anmälda till årsmöte

§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår och skall omfatta tiden 1 januari – 31
december.
§ 10 Medlemsregister
Styrelsen har att upprätta och handha aktuellt medlemsregister. Hantering av
medlemsregister kan delegeras utanför styrelsen, men styrelsen är alltid ytterst
ansvarig.
§ 11 Protokoll
Vid årsmöten och styrelsemöten ska beslutsprotokoll föras och i övrigt vanlig
föreningspraxis tillämpas.
§ 12 Lokala grupper
12.1. Inom Enhet kan medlemmar ta initiativ och bilda lokala grupper i sina kommuner
och regioner.
12.2. De lokala grupperna skall vara förankrade i Enhets budskap och visioner samt
uttrycka och föra Enhets politik i den egna kommunen/regionen.
12.3. Kommun- och regionorganisationernas stadgar får ej strida mot dessa stadgar.
§ 13 Arbetsgrupper
13.1. För beredning och bevakning inom olika områden eller av annan orsak, kan
särskilda arbetsgrupper utses. Dessa kan vara tillfälliga eller permanenta.
13.2 a. Grupperna tillsätts av riksstyrelsen, som föreslår gruppernas uppdrag och
funktion. Arbetsgrupperna rapporterar löpande sitt arbete till riksstyrelsen.
13.2 b. Initiativ till arbetsgrupper kan också tas av medlemmar i de lokala och regionala
organisationerna.
13.3. Grupperna beslutar om sina egna arbetsformer.
§ 14 Uteslutning
14.1. Medlem som uppenbart handlar i strid med Enhets ändamålsparagraf, i övrigt
bryter mot gällande stadgar eller uppträder på ett sätt som misskrediterar partiet kan,
efter beslut av styrelsen, uteslutas.
14.2. Beslut om uteslutning av medlem kräver två tredjedels (2/3) majoritet i styrelsen
för att verkställas.
14.3. Uteslutning gäller för alla nivåer i partiet.
14.4. Styrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet. Om detta görs är
utesluten medlem fortsatt utesluten fram till dess överklagan har behandlats av
årsmötet. För bifall av överklagandet krävs två tredjedels majoritet (2/3) vid årsmötet.

14.5. Medlem som uteslutits kan ansöka om nytt medlemskap tidigast ett (1) år efter
uteslutningen. Ansökan skall godkännas av styrelsen.
§ 15 Stadgeändring
15.1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas på årsmöte med minst två
tredjedelars (2/3) majoritet, eller med enkel majoritet på två (2) av varandra följande
årsmöten med minst en (1) månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ordinarie
årsmöte.
15.2. Den grundläggande innebörden i § 1 i dessa stadgar kan inte ändras.
§ 16 Föreningens upplösning
16.1. Ett beslut om att upplösa föreningen ska fattas av två på varandra följande
medlemsmöten med minst en (1) månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara
ordinarie årsmöte.
16.2. Beslut om upplösning av föreningen kräver att minst två tredjedelar (2/3) av de
enligt röstlängden röstberättigade röstar för upplösningen.
16.3. Det sista medlemsmötet ska vid upplösning av partiet besluta om hur föreningens
tillgångar och skulder ska disponeras.
16.4. Denna paragraf kan ej upphävas genom stadgeändring enligt § 15.

