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Bo Wennström Utförliga stadgar - Fryser detta förslag nu 2015-03-12 15:30 - men inte skrivet i “sten”. 

Stadgar för Direktdemokraterna 
  

§ 1 Syfte  

Att som politiskt parti verka för att all politik i Sverige skall utövas av väljarna tillsammans genom direktdemokrati med 

flytande demokrati. 

Att ge medborgarna förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt i alla sakfrågor i alla politiska församlingar. 

Att erhålla största möjliga väljarstöd och därmed mandat i alla politiska församlingar. 

Att tillvara ta folkets kollektiva intelligens genom att verka för folkligt ökat intresse att medverka aktivt i sakpolitiken. 

 

§ 2 Medlemskap  
Medlemskap innebär att du själv registrerar dig antingen som aktiv medlem eller som stödmedlem i partiets interaktiva 
medlemsfunktion. 
Registrering och avregistrering ansvarar medlemmen själv för. 
Om partiet justerar en medlems registrering eller avregistrerar medlem skall orsak förklaras och meddelas medlemmen. 
Medlemsavgiften fastställs årligen för nästkommande kalenderår. 
Alla medlemmar får partiets nyhetsbrev. 
 
Aktivt medlemskap 
Innebär rösträtt i partiets elektroniska röstsystem, avseende den interna partiverksamheten. 
Tillgång till partiets olika medlemsforum. 
Aktiv medlem får epost-aviseringar om partiets omröstningar i röstsystemet. 
Aktiv medlem skall välkomnas att medverka aktivt i partiet.  
 
§ 3 ORGANISATION  
Partiet är en sammanslutning av medlemmar i en ideell politisk förening.  
Partiets medlemmar är partiets ägare, högsta beslutande organ och utövar sitt ägande genom omröstningar i partiets 
röstsystem. 
Partiet är en ansvarskultur där medlemmarna tar ansvar för sig själv och för partiet. 
Partistyrelsen, arbetsgrupper och enskilda förtroendeposter är partiets verkställande organ. 
Partistyrelsen skall bestå av partisekreterarna, minst två (2), och det antal ledamöter som är motiverat av verksamheten 
och fastställt genom omröstning i partiets röstsystem. 
Paritet skall organisera arbetsgrupper. 
Partisekreterarna organiserar och genomför partistyrelsens möten.  
Partisekreterarna ansvarar för att stadgar efterlevs. 
Partisekreterarna är sammanhållande för reglementet.  
Partisekreterarna ansvarar för att partiets anslutna föreningar tecknar avtal med innehåll enligt partiets reglemente. 
Partiets anslutna föreningar skall ha föreningsnamn Direktdemokraterna + kommun eller landsting. 

  

§ 4 Grunder   
Partiet har sitt säte i Sverige. 
Partiets verksamhetsår är kalenderåret. 
Partiets administration och organisation skall visas öppet för allmänheten på partiets hemsida.  
Allt som reglerar verksamheten utöver stadgarna sammanställs i partiets reglemente. 
I mars månad årligen skall föregående verksamhetsår godkännas med och beslut om ansvarsfrihet för partistyrelsen samt 
revisionsberättelsen godkännas.  
Partiets normala  mötesform är det ständigt pågående partimötet i forum och med omröstningar i partiets röstsystem.  
Fysiska möten organiseras som projekt. 
Partiets valda funktionärer är politiskt neutrala i sakfrågor när de representerar partiet. 
Sakpolitiken i de politiska församlingar partiet erövrat mandat i utövas på uppdrag av väljarna. 
Instruktioner och regler för den externa sakpolitiska verksamheten regleras i partiets reglemente. 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedels majoritet av partiets högsta beslutande organ. 



2(2) 

Tolkningsföreträde innehas av partiets högsta beslutande organ. 
 
§ 5 Ekonomi   
Organisationens likvida medel består av medlemsavgifter, partistöd och donationer. 
Medlemmarna skall hållas uppdaterade genom kontoutdrag som deklareras för aktiva medlemmar. 
Partistöd skall planeras efter gällande regler i respektive politisk församling. 
Partiets materiella tillgångar förtecknas i partiets reglemente. 
Hur stor del av medlemsavgiften, oavsett storlek, som skall gå tillbaka till något av de tre förvalda alternativen; förening, 
ung direktdemokrat eller partiet, skall anges i partiets reglemente. 
 
§ 6 Revision   
Revisorerna granskar partiets räkenskaper och förvaltning löpande under året. 
Partistyrelsen skall tillhandahålla alla de handlingar revisorerna anser sig ha behov av. 
Revisorernas berättelse och löpande iakttagelser rapporteras och deklareras öppet på partiets hemsida. 
Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår avlämnas till det ständigt pågående medlemsmötet 1 mars varje år. 
 
§ 7 Upplösning  
För att besluta om upplösning av partiet krävs beslut vid två på varandra följande medlemsbeslut med 30 dagars 
mellanrum och två tredjedels majoritet.  
Medlemsbeslut skall godkänna hur föreningens tillgångar skall fördelas. 
Inriktningen skall vara att tillgångarna skall fördelas jämnt till partiets avtalade föreningar som fortsätter att verka för 
direkt demokrati eller andra verksamma organisationer med liknande syfte som partiet. 
Medlemsbeslutet om fördelning av tillgångarna fattas med enkel majoritet. 
 


