
  

 

 

 

Förbundets 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 grundstadgar gäller för förbund även partistadgarna i tillämpliga delar.  

 

Förbundet består av de lokala föreningar av Liberalerna som finns inom förbundets 

verksamhetsområde samt enskilda direkt till förbundet anslutna medlemmar. Lokal 

förening ska omfatta en kommun eller del därav.  

En nybildad förening måste anta grundstadgarna för lokal förening och godkännas av 

förbundets styrelse för att kunna börja verka som lokal förening i Liberalerna. Om det 

i kommunen redan finns lokal förening krävs dessutom godkännande av denna eller 

dessa.  

 

Förbundets centrala organ är förbundsmötet, förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsens 

arbetsutskott. Dessutom bildar Liberalernas regionledamöter en regiongrupp med av 

gruppen bestämda organ. 

 

Förbundsmötet, som är förbundets högsta organ, består av ombud för de lokala 

föreningarna, förbundsstyrelsen samt två ombud vardera för de samverkande 

organisationerna Liberala Ungdomsförbundet och Liberala Kvinnor på länsnivå. Varje 

lokal förening ska utse ett ombud för varje påbörjat 25 medlemmar för vilka 

stadgeenliga avgifter erlagts den 31 december föregående år. Som ombud vid 

förbundsmötet kan endast medlem i Liberalerna tjänstgöra. Medlem kan tjänstgöra 

som ombud först efter det att tre månader gått sedan inträdet i den förening 

medlemmen är ombud för. 

  

Medlemmarna i lokala föreningar inom förbundet, till förbundet direktanslutna 

medlemmar, förbundets 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. Ombud 

eller ombudsersättare som ingår i den avgående förbundsstyrelsen har dock inte rätt 

att delta i omröstning i fråga om ansvarsfrihet.  



 
 

  

 

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 

och plats för årsmöte ska offentliggöras och samtidigt meddelas lokala föreningar och 

Liberalernas riksorganisation senast åtta veckor före mötet.  

 

För annat förbundsmöte ska 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. 

 

Motioner till årsmötet ska, för att upptas till behandling, ha inkommit till förbundet 

senast sex veckor före mötet. Förslag till föredragningslista, förbundsstyrelsens övriga 

förslag, motioner, förbundsstyrelsens yttranden över motionerna och 

verksamhetsberättelsen ska översändas till de lokala föreningarna och alla 

röstberättigade senast två veckor före årsmötet.  

 

Förbundsmötet är behörigt att fatta beslut om nedläggning av lokal förening inom 

förbundet om denna förening under längre tid saknat verksamhet. Sådant beslut ska 

fattas med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande 

ombuden.  

 

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:  

1. Årsmötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet  

4. Val av två protokollsjusterare och rösträknare  

5. Fråga om mötet behörigen utlysts  

6. Fastställande av föredragningslista  

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från regiongruppen 

8. Bokslut och revisionsberättelse  

9. Fråga om ansvarsfrihet  

10. Motioner och av förbundsstyrelsen framställda förslag  

11. Fastställande av antal vice förbundsordförande, övriga ordinarie ledamöter och 

ersättare i förbundsstyrelsen samt fastställande av antal ledamöter i 

valberedningen. 

12. Nominering och val för tiden intill nästa årsmöte av:  

a) förbundsordförande  

b) 1:e vice och 2:e vice förbundsordförande  

c) övriga ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen  

d) eventuella ersättare i förbundsstyrelsen  

e) två revisorer och två ersättare för dessa  

f) ombud och ersättare till Liberalernas landsmöte  



 
 

  

 

g) ombud och ersättare till Liberalernas partiråd  

h) ordförande och övriga ledamöter i valberedningen  

i) övriga eventuellt förekommande val  

13. Frågor från medlemmarna till förbundsstyrelsens ledamöter samt Liberalernas 

riksdagsledamöter och regionledamöter  

14. Årsmötets avslutande  

 

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och 

förbundsmötets beslut. Förbundsstyrelsen består av förbundets ordförande, 1:e vice 

och 2:e vice ordförande samt de övriga ordinarie ledamöter och ersättare som 

förbundsmötet utsett. Antalet röstberättigade ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 

udda. 

 

De samverkande organisationerna Liberala Ungdomsförbundet och Liberala Kvinnor 

på länsnivå utser vardera en representant som ska adjungeras till förbundsstyrelsen. 

Sådan adjungerad ska vara medlem av Liberalerna. 

 

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sammanträde sker efter 

ordförandens beslut eller då minst en tredjedel av de ordinarie ledamöterna begär det. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer 

än hälften av antalet ordinarie ledamöter.  

 

Det åligger förbundsstyrelsen särskilt att  

• ansvara för att förbundsmötets beslut verkställs  

• sammankalla förbundsmöte 

• inom sig utse kassör  

• upprätthålla kontakten mellan de lokala föreningarna, förbund och 

riksorganisation  

• till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut  

• vidta åtgärder för medlemsvärvning och medlemsvård  

• vidta åtgärder för Liberalernas deltagande i riksdagsval inom förbundets 

område samt genomföra regionalt valarbete inför region-, riksdags- och 

Europaparlamentsval samt regionala och nationella folkomröstningar  

• inför regionval se till att nomineringar och övriga valförberedelser äger rum  

• inför kommunfullmäktigeval eller kommunala folkomröstningar bistå de lokala 

föreningarna med planering och service  

 

Förbundsstyrelsen har möjlighet att inom sig utse ett arbetsutskott för att ansvara för 

förbundets löpande angelägenheter och tjänstgöra som förbundsstyrelsens 

verkställande organ. Om arbetsutskott utses ska förbundsstyrelsen även utse dess 



 
 

  

 

ordförande. Utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässigt 

när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  

 

Valberedningen förbereder val av förbundsstyrelse, landsmötes- och partirådsombud 

samt revisorer som ska förrättas av förbundsmötet. Val av valberedning framläggs av 

årsmötets presidium. 

 

Valberedningen består av ordförande, vice ordförande samt 8 till 12 ordinarie 

ledamöter, som utses av förbundsmötet. Därvid gäller att den ena av ordförande och 

vice ordförande skall tillhöra Stockholmsföreningen och den andra någon av 

förbundets övriga föreningar. Valberedningen skall inhämta synpunkter från 

samverkande organisationer.  

 

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och överlämnas tillsammans med 

förbundsstyrelsens och arbetsutskottets protokoll till revisionerna senast fyra veckor 

före årsmötet. Revisorerna ska överlämna sin berättelse till förbundsstyrelsen senast två 

veckor före årsmötet. Förbundets bokslut insänds snarast efter årsmötet till 

Liberalernas riksorganisation.  

 

Förbundet är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för Liberalernas 

regionala verksamhet i det område som förbundet omfattar. 

 

Omröstning sker alltid öppet, utom vid val och fastställande av kandidatlista då sluten 

omröstning sker om så begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid 

val och fastställande av kandidatlista, 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 ingen 

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. 

 

Inför nominering till regionval och ordinarie riksdagsval bör rådgivande omröstningar 

genomföras. Medlem kan rösta i rådgivande omröstning först efter det att tre månader 

gått sedan medlemmen anslöt sig till partiet inom berört valkretsområde. Medlem som 

tillhört partiet i minst tre månader och som därefter bytt valkretsområde är efter egen 

anmälan berättigad att under tremånadersperioden efter byte av valkretsområde rösta i 

rådgivande omröstning i det valkretsområde som medlemmen tidigare tillhörde. 



 
 

  

 

 

Förbundsmötet ska fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför 

riksdagsval för Stockholms kommuns och Stockholms läns valkretsar. Förbundsmötet 

skall även utse nomineringskommitté, gemensam för båda valkretsarna, bestående av 

ordförande, vice ordförande samt 8-10 ledamöter som förbundsmötet fastställer. 

Därvid gäller att den ena av ordförande och vice ordförande skall tillhöra Stockholms 

kommunföreningen och den andra någon av förbundets övriga lokala föreningar. 

Beslut om kandidater vid riksdagsval för Stockholms kommuns och Stockholms läns 

riksdagsvalkretsar fattas av förbundsmöte.  

 

Regler och tidplan för nomineringsarbetet samt beslut om kandidater inför regionval i 

Stockholms kommun handläggs av Liberalerna Stockholms stad i enlighet med deras 

stadgar. 

 

Regler och tidplan för nomineringsarbetet inför regionval i valkretsar utanför 

Stockholms kommun bestäms av nomineringsmötet, bestående av 

förbundsmötesombuden för de inom yttre riksdagsvalkretsen ingående lokala 

föreningarna. Nomineringsmötet ska även utse en nomineringskommitté, gemensam 

för alla regionvalkretsar utanför Stockholms kommun, bestående av ordförande samt 

ytterligare minst 11 ledamöter. Därvid gäller att lika många ledamöter ska väljas från 

respektive regionvalkrets. 

 

Beslut om kandidater vid regionval för valkretsar utanför Stockholms kommun fattas 

av nomineringsmötet. Nomineringskommittén för dessa valkretsar skall dessförinnan 

ha berett kommunföreningarna möjlighet att yttra sig. 

 

Av § 4 framgår att endast medlem i Liberalerna kan tjänstgöra som ombud. 

 

Inför varje mandatperiod beslutar förbundsmötet om nominering av regionråd. 

Förbundsmötet ska också ges möjlighet att yttra sig över förslag till val av andra 

ledande uppdrag inom regionens nämnder och styrelser. Nomineringar till övriga 

uppdrag som beslutas i regionen avgörs av regionfullmäktigegruppen, utom fyllnadsval 

av regionråd som behandlas av förbundsmöte. 

 

För de nomineringsärenden som avgörs av förbundsmöte tjänstgör en särskild 

valberedning (tidigare kallad KLASS-kommittén) bestående av ordföranden för 

respektive valberedning i regionfullmäktigegruppen, kommunalpolitiska rådet (KPR) 

samt Stockholms stads kommunfullmäktigegrupp. Denna valberedning bereder också 

nomineringar till övriga offentliga uppdrag på kommunövergripande nivå under 

mandatperioden. 



 
 

  

 

 

Förbund kan som komplettering till grundstadgarna anta tilläggsstadgar. Dessa 

tilläggsstadgar får dock inte stå i strid med eller upphäva innehållet i partistadgar eller 

grundstadgar.  

 

För beslut om tilläggsstadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer än 

hälften av de röstberättigade vid två på varandra följande förbundsmöten, varav minst 

ett ska vara årsmöte, eller beslut med stöd av kvalificerad majoritet med minst två 

tredjedelar av de röstberättigade vid ett årsmöte.  

 

Vid särskilda skäl kan förbund beviljas undantag från grundstadgarna av 

partistyrelsen. Ansökan om undantag beslutas enligt samma ordning som gäller för 

tilläggsstadgar. 

Tilläggsstadgar och undantag från grundstadgar måste godkännas av partistyrelsen för 

att äga giltighet.  

 

Slutligt fastställda tilläggsstadgar och undantag från grundstadgar ska inlämnas till 

riksorganisationen.  

 

Beslut om förbundets 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 ska vara årsmöte, samt 

godkännande av partistyrelsen.  

 

Vid sammanslagning av flera förbund tillfaller tillgångarna och handlingarna det 

nybildade förbundet. Vid delning av förbundet fördelas förbundets tillgångar och 

handlingar mellan de nybildade förbunden genom beslut av partistyrelsen.  

 

Vid avveckling överlämnas förbundets tillgångar och handlingar till 

riksorganisationen. De ekonomiska tillgångarna ska förvaltas av riksorganisationen i 

avvaktan på bildande av nytt förbund i samma område. 

 


