Vedtekter for

Eigersund Sosialistisk Venstreparti
Vedtatt på Eigersund SVs årsmøte 27. januar 2017

§ 1 Årsmøte
§ 1.1 Organisatoriske forhold
Årsmøtet er den høyeste myndighet i Eigersund SV. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen
utgangen av januar. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene krever
det.

§ 1.2 Konstituering og dagsorden
Årsmøtet konstituerer seg selv med dirigent og referent. Forslag til dagsorden:
●
●
●
●

Årsberetninger
Revidert regnskap
Forslag til budsjett og aktivitetsplan
Innkomne forslag til vedtak og uttalelser

§ 1.3 Medlemskap og stemmerett
Medlemskap i Eigersund SV er åpent for alle som oppfyller kravene i moderpartiets vedtekter § 2.

§ 2 Medlemsmøte
§ 2.1 Innkalling og møtevirksomhet
Det er styret som innkaller til medlemsmøter, gjennom innkalling av medlemmer og hensiktsmessig
annonsering i god tid før møtet. Møtene avholdes minst 2 ganger pr. år og innkalles med minst 1
ukes varsel. Møtene er åpne for alle medlemmer og inviterte.

§ 2.2 Oppgaver
Medlemsmøtet er lokallagets øverste organ mellom årsmøtene. Møtene har ansvaret for å drøfte og
samordne partiets politikk og organisasjon og må sørge for at partiet tar stilling til aktuelle politiske
spørsmål. Medlemsmøtet kan fatte bindende vedtak for partiets representanter i kommunale
organer, når sakene er kunngjort i møteinnkallinger. Saken skal være satt opp på dagsorden i lovlig
innkalt møte.

§ 3 Styret
§ 3.1 Sammensetning
Eigersund SV ledes av et styre som består av minst 5 medlemmer med 2 vararepresentanter. Styret
har følgende medlemmer: a) leder, b) nestleder, c) sekretær, d) kasserer, e) styremedlem. Begge
kjønn bør være representert med minst 40 % av medlemmene. Leder velges for 1 år av gangen.
Resten av styret velges for 2 år av gangen. Revisor og valgkomité velges for 1 år av gangen. I tillegg
kan SU møte med tale-, og forslags- og stemmerett.

1

§ 3.2 Styret/Møtevirksomhet
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er
tilstede. Leder i samarbeid med sekretær har ansvaret for at skriftlig saksliste sendes ut til styret
senest 1 uke før møtene, og at protokollen fra foregående møte blir gjennomgått og godkjent.
Ved stemmelikhet kan leder kreve å bruke sin dobbeltstemme. Mindretallet kan anke et vedtak gjort
ved bruk av dobbeltstemme inn for medlemsmøtet.

§ 3.3 Oppgaver
Styret er års- og medlemsmøtenes utøvende organ og har som hovedoppgave å effektivere vedtak
fra disse møtene. Styret skal i tillegg ta politiske og organisatoriske initiativ, slik at partiet markerer
en sosialistisk profil og sørger for en aktiv medlemsverving og organisasjonsutvikling.

§ 4 Utvalg under styret
Årsmøtet vedtar hvilke utvalg det anser nødvendige i årsmøteperioden. Medlemsmøtet og styret kan
etter forslag opprette nye utvalg.

§ 5 Kommunestyregruppa
§ 5.1 Oppgaver
Kommunestyregruppa i Eigersund skal fremme Sosialistisk Venstreparti og Eigersund SVs program og
politikk i kommunale organer i Eigersund.

§ 5.2 Sammensetning
Kommunestyregruppa består av de valgte partirepresentantene og vararepresentantene til
Eigersund kommunestyre og andre kommunale utvalg.

§ 5.3 Konstituering
Så snart som mulig etter kommunevalget oppnevner styret et utvalg med oppgave å innstille til
medlemsmøtet fordeling av de kommunalpolitiske verv. Utvalget gjennomfører, i samarbeid med
styret, forhandlinger med andre partier dersom dette er hensiktsmessig. Forhandlingsresultatet skal
godkjennes av medlemsmøtet eller det organ som medlemsmøtet har gitt fullmakt. Etter forslag fra
utvalget innkaller styret til medlemsmøte der kommunestyregruppa konstitueres. Dette
medlemsmøtet velger gruppeleder for 4 år.

§ 5.4 Program og reservasjonsrett
De kandidater som blir nominert til kommunalpolitiske verv i Eigersund kommune må binde seg til å
følge SVs og Eigersund SVs vedtekter og program, med mindre de har reservert seg skriftlig før
nominasjonen og SVs landsstyre har godkjent reservasjonen (jfr. § 26 i SVs vedtekter).

§ 5.5 Organisatorisk plassering
Kommunestyregruppa er organisatorisk underlagt styret og politisk underlagt medlemsmøtet.
Medlemsmøtet sammen med kommunestyrerepresentanter har ansvaret for partiets politikk i
kommunale organ. I saker hvor det ikke oppnås enighet kan medlemsmøte fatte bindende vedtak for
partiets representanter i kommunale organ.
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§ 6 Arbeidsforhold - godtgjørelse
§ 6.1 Vilkår
Årsmøtet fastsetter hvilke vilkår de folkevalgte skal arbeide under, men disse må være i samsvar
med gjeldende avtaler og regelverk. Det tilstrebes at vilkårene skal gjelde for valgperioden.

§ 6.2 Rettigheter
Partiet har ansvaret for at folkevalgte, som har redusert sin ordinære stilling til fordel for partiet, har
samme rettigheter som arbeidstakere forøvrig ved sykdom o.l., dersom kommunen ikke ivaretar
dette.

§ 6.3 Beinskatt
Folkevalgte til kommunale utvalg skal betale 10% av godtgjørelsen til lokallaget.

§ 7 Revisor
§ 7.1 Revisor
Revisor velges på årsmøtet.

§ 7.2 Oppgaver
Revisor skal tilse at årsregnskapene blir presentert i en forståelig form, og at oppstillingen er i
samsvar med god regnskapsskikk. Revisor skal kontrollere de økonomiske disposisjonene som
lokallaget foretar er i overensstemmelse med de vedtak som er fattet av årsmøtet og
medlemsmøtet.

§ 8 Valgkomité
§ 8.1 Medlemmer
Valgkomitéen skal bestå av minst 2 medlemmer. Valgkomitéen og komitéens leder velges av
årsmøtet.

§ 8.2 Oppgaver
Valgkomitéen skal foreta innstilling av personer til verv i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak.
Innstillingen med eventuelle dissenser skal foreligge sammen med innkalling til årsmøtet.

§ 9 Ikrafttreden
§ 9.1 Ikrafttreden
Vedtektene gjøres gjeldende fra og med årsmøtet 2017.
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§ 10 Økonomi
§ 10.1 Økonomi
De kommunale tilskudd overføres uavkortet til lokallaget.

§ 11 Endring av vedtektene
Bare årsmøtet kan avgjøre om vedtektene skal endres. Endringsforslag må være innsendt senest 14
dager før årsmøtet og skal foreligge sammen med innkallingen. Beslutning om endring av vedtektene
fattes med alminnelig flertall.
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