Stadgar antagna vid Socialistiska Partiets 27e kongress
STADGAR FÖR SOCIALISTISK POLITIK
1. Socialistisk Politik är en mångårig politisk strömning inom arbetarrörelsens vänster i
Sverige. En aktivist- och idégemenskap med syfte att politiskt inspirera och förstärka arbetaroch vänsterrörelsen för antikapitalistisk kamp och socialistisk samhällsförändring.
Organisationen är ansluten till världsrörelsen Fjärde Internationalen som utgör en mångfald
av demokratiska och internationalistiska socialistiska organisationer världen runt,
inspirerade av en antistalinistisk revolutionär marxism.
KONFERENS
2. a. Konferensen är Socialistisk Politik högsta beslutande organ och utgör en politisk
samling av hela organisationen.
b. Organisationens konferens hålls senast inom två år efter föregående konferens.
c. Om 1/3 av organisationens medlemmar eller en majoritet av styrelsen så begär, skall
styrelsen inom en månad kalla till extra konferens.
d. Kallelse till reguljär konferens skall vara ute hos organisationens medlemmar tre månader
före konferensen. Varje kallelse till konferens innebär automatiskt att en diskussionsperiod
öppnas. Med kallelsen skall följa huvuddokument eller resolutionsförslag på de områden där
konferensen skall fatta beslut.
e. Övriga dokument eller resolutioner samt motioner skall tillställas medlemmarna
minst en månad före reguljär konferens.
f. Ändringsförslag och omarbetningar av de dokument, resolutioner eller motioner som
inkommit i stadgeenlig tid, är tillåtna till dess att beslut i frågan skall fattas av konferensen.
g. Organisationens konferenser är delegatsmöten om inte styrelsen annat beslutar.
Delegater väljs i valkretsar fastställda av styrelsen och i proportion till medlemsantalet i
respektive valkrets.
Tillvägagångssättet i övrigt beslutas av styrelsen. Medlemmar i styrelsen har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt på konferensen. Alla medlemmar har närvarorätt på konferensen.
h. Styrelsen ansvarar för konferensens sammankallande och förberedelser.
i. Bokslut över organisationens kassor skall vara avslutade en månad före konferensen.
j. Vid konferensen väljs en styrelse med suppleanter. Dessutom väljs två revisorer med
uppgift att revidera organisationens kassor vid minst varje räkenskapsårs slut och till
konferenserna. Dessa val sker genom acklamation, eller om någon konferensdeltagare så
begär, genom sluten omröstning.
STYRELSEN
3.1. a. Styrelsen sammanträder minst en gång var fjärde månad och är mellan konferenserna
organisationens högsta beslutande organ.
b. Styrelsens reguljära sammanträden sammankallas av det verkställande utskottet (VU)
eller på begäran av minst 1/3 av styrelsens medlemmar.
c. Suppleanter till styrelsen kallas enligt VU-beslut.
d. För beslutsmässighet krävs närvaro av minst 2/3 av styrelsens medlemmar på mötet
(medlemmar kan vara ersatta av suppleanter).
3.2. a. Styrelsen väljer inom sig ett verkställande utskott. VU är ansvarigt inför
styrelsen. Det verkställer styrelsens beslut och utgör organisationens ledande organ

mellan styrelsemöten.
b. VU skall vara en minoritet av styrelsens medlemsantal.
c. För beslutsmässighet krävs närvaro av mer än hälften av VU:s medlemmar.
DISTRIKT
4. Styrelsen kan besluta att upprätta ett distrikt av två eller flera lokalföreningar inom ett
begränsat område.
LOKALFÖRENINGAR
5.1. Organisationens grundorganisation är lokalföreningen. Föreningen organiserar
medlemmarna inom ett visst geografiskt område, en stad eller mindre samhälle.
5.2. Lokalföreningens uppgift är att inom ramen för konferensens och styrelsens beslut
ansvara för organisationens verksamhet inom sitt geografiska område.
5.3. Beslut om att bilda av lokalföreningar godkänns av styrelsen.
Lokalföreningen väljer en lokalstyrelse vars uppgift är att leda föreningens arbete på orten
samt ansvara för kontakterna med riksorganisationen.
5.4. Högsta beslutande instans i en lokalförening är det allmänna medlemsmötet.
Medlemsmöte kallas av lokalstyrelsen. Om minst 1/3 av lokalföreningens medlemmar så
kräver, inkallas extra föreningsmöte.
5.5. Lokalföreningen organiserar medlemmarna i de miljöer och kring de aktiviteter som
föreningen beslutat. Medlemmar kan dessutom organiseras på andra sätt i fackföreningar,
sociala rörelser eller andra forum och verksamheter.
MEDLEMSVILLKOR
6.1. Kraven för medlemskap är:
a. Stöd åt vårt grundläggande program.
b. Deltagande i verksamheten efter förmåga.
c. Lojalt arbete i enlighet med organisationens stadgar och beslut.
d. Regelbundet erläggande av medlemsavgiften.
6.2. Styrelsen och lokalföreningars styrelser följer regelmässigt upp medlemsutveckling och
enskilda medlemmars status.
6.3. Ansökan om medlemskap sker till lokalförening eller, där sådan saknas, till
organisationen centralt.
DEMOKRATI OCH ANSVAR
7.1. Varje medlem och organ i organisationen förväntas följa demokratiskt fattade beslut på
olika nivåer.
7.2. Under diskussionsperiod inför konferens eller liknande möten inom
organisationen ansvarar styrelsen för att initiera och organisera upp den interna
diskussionen.
7.3. a. Socialistisk Politik erkänner rätten till tendens- och fraktionsbildning på en uttalad
plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom organisationens
diskussionsforum organisera en opinion i olika frågor. Rätten till tendensbildning innebär
även att bedriva opinion öppet under organisationens och styrelsens insyn.
b. En tendens eller fraktion som omfattar minst 5 procent av organisationens medlemmar
garanteras automatiskt rätten till inledningar på medlemssammankomster på riks-, regional
och lokalnivå.

c. När tendenser och fraktioner förekommer vid val av delegater till konferens sker en
nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens proportionell
representation på konferensen.
d. En tendens som omfattar minst 10 procent av organisationens medlemmar eller det antal
konferensdelegater som svarar mot denna procentsats skall representeras i styrelsen.
7.4. Styrelsen ansvarar för att intern medlemsinformation ges ut där varje medlem har rätt
att föra ut sina åsikter. Inläggen kan begränsas i längd, dock inte i motioner eller
deklarationer från erkända tendenser enligt ovan.
EKONOMI
8.1. Varje medlem betalar en regelbunden avgift till organisationen efter
överenskommelse med lokalföreningen. Principerna för uttaxering och
minimiavgiftens storlek bestäms av styrelsen eller konferens.
8.2. Centrala anställningar inom organisationen godkänns av styrelsen.
DISCIPLIN
9.1. Mot medlemmar som bryter mot organisationens krav på medlemskap kan följande
sanktioner vidtagas: Varning och uteslutning.
Medlem som inte erlagt medlemsavgift under sex månader anses ha utträtt ur
organisationen och avförs ur medlemsregistren.
Dessa sanktioner vidtas av lokalföreningen eller styrelsen (med minst
2/3 majoritet). Uteslutning verkställs av konferensen.
Varje medlem som har sanktion att vänta skall informeras skriftligt i god tid för att ges
möjlighet att appellera mot sanktion inför styrelsen.
PUBLIKATIONER
10.1. Organisationens tidning (veckotidningen Internationalen), teoretiska tidskrifter,
pamfletter och andra publikationer med nationell spridning liksom nationell närvaro på
sociala media ligger under styrelsens ansvar.
10.2. Olika publikationer med lokal inriktning ligger under lokala styrelsers ansvar.
STUDIER
11.1. Styrelsen ansvarar för att planera, leda och överblicka politiska studier inom
organisationen samt anordna landsomfattande och ämnes/områdesinriktade
medlemsutbildningar.
STADGAR
12.1. Stadgar kan endast ändras av konferens med 2/3 majoritet.

