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Stadgar för Landsbygdspartiet oberoende 
Uppsala kommun 

 
Antagna vid årsmöte 2019-02-03 i  Knutbygården, Knuby.  

Ersätter tidigare antagna stadgar för LPo Uppsala kommun 2013. 

 

§ 1 Föreningens namn 

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) Uppsala kommun, ideell förening, med 
organisationsnummer 802469-9947. 

 

§ 2 Föreningens säte är Uppsala kommun. 

 

§ 3 Organisationen 

Kommunföreningen är till för enskilda medlemmar i Landsbygdspartiet 
oberoende bosatta i Uppsala kommun.  

Föreningen ingår i Landsbygdspartiet oberoendes Riksorganisation och eventuellt 
länsförbund/regionförbund. Lokalt anpassade stadgar ska sändas till 
Riksorganisationen för godkännande. 

 

Medlem i Riksorganisationen är även medlem i samtliga nivåer som förekommer: 
Kommun och län/region. Medlem under 25 år är även medlem i 
ungdomsförbundet. 

 

§ 4 Ändamål  

 

Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun ska verka 

• för att hela Uppsala kommun ska kunna leva på likvärdiga villkor 

• genom att bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i 
förhållande till storstäder och centraliseringskrafter 

• utan fast politisk blockpolitik 

• genom att i allmänna val företräda människor som stödjer partiets ändamål 
och syfte 

• genom att arbeta med aktuella politiska frågor i kommunen 

• genom att representanter för föreningen ska vara väl insatta i partiets 
stadgar, ståndpunkter och program 

• genom att initiera en öppen debatt och aktiviteter kring politiska frågor i 

kommunen 
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§ 5 Medlemskap 

Person som delar partiets ideologi enligt §4 kan bli medlem i föreningen genom 
att till riksorganisationen betala medlemsavgift och meddela namn och 
kontaktuppgift. Medlemsavgift för ny medlem ska vara betald senast tre (3) 
månader före årsmöte för att rösträtt och motionsrätt ska gälla på årsmöte. 

Riksorganisationens partistyrelse kan pröva och även i vissa fall avslå 
medlemskap, se § 6. 

 

§ 6 Medlemsavgifter 

Medlem ska till riksorganisationen betala den medlemsavgift som fastställs av 
riksorganisationens årsmöte. Den lokala föreningen kan ansöka om att få en del av 
denna medlemsavgift utbetald. 

Den lokala föreningen har rätt att därutöver besluta om en frivillig avgift, som 
hanteras av den lokala kassören. Riksorganisationen har inte rätt att göra anspråk 
på länsförbunds/regionförbunds eller kommunförenings kassor. 

 

§ 7 Uteslutande av medlem  

Medlem som aktivt arbetar mot Landsbygdspartiets stadgar eller genom sitt 
handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av Riksorganisationens 
partistyrelse. Även kommunförening kan uteslutas ur länsförbund/regionförbund.  

Uteslutning omfattar partiets alla nivåer, inbetald medlemsavgift anses förverkad 
och återbetalas ej. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde 
hos Riksorganisationens partistyrelse. 

 

§ 8 Beslutande organ: 

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, Uppsala kommuns högsta beslutande organ är 
årsmötet. Kommunförening skall ha sitt årsmöte senast en (1) månad före 
Landsbygdspartiet oberoende riksårsmöte, Landsbygdsmöte. Om det finns ett 
Landsbygdspartiet oberoende länsförbund, Uppsala län, skall kommunföreningens 
årsmöte hållas senast två (2) månader före Landsbygdspartiet oberoende 
riksårsmöte, Landsbygdsmöte. 

Alla medlemmar bosatta inom kommunen har rätt att närvara och att rösta på 
mötet. Kallelse till årsmöte ska vara utsänt senast fyra (4) veckor före ordinarie 
årsmöte och senast två (2) veckor före extra årsmöte. 

Handlingar bör finnas tillhanda en (1) vecka före årsmöte. 

Kopia av årsredovisningen samt protokoll från årsmöte och styrelsens 
konstituerande möte skall sändas till riksorganisationen inom 30 dagar efter 
årsmöte. 

Under valår ansvarar kommunföreningen för nominering av kandidater till 
kommunalvalet. En nomineringskommitté utses året före valåret. 

Kallelse för årsmötet kan publiceras på Internet, översändas som brev eller via 
elektronisk post, som bilaga, till medlemmarna. 
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§ 9 Styrelsen 

Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och tre (3) till tio 
(10) ordinarie ledamöter med en mandattid om två (2) år med växelvis tillsättning 
samt två (2) till sex (6) suppleanter med en mandattid om ett (1) år.  

Samtliga valda ska vara medlemmar i riksorganisationen. 

På konstituerande styrelsemöte beslutas om firmatecknare och övriga 
ansvarsområden, inklusive medlemsansvarig som har rätt att från 
riksorganisationen begära och hantera utdrag ur medlemsregistret.  

Styrelsen har rätt att adjungera annan person vid behov, även icke medlem. 

 

§ 10 Styrelsens möten 

Styrelsemöte påkallas av ordförande eller minst två (2) ledamöter. 

Minst tre (3) möten ska genomföras årligen. Protokoll ska föras vid alla möten. 

Kallelse ska vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före möte. Dagordning 
ska vara styrelsen tillhanda helst en (1) vecka före styrelsemötet men senast en (1) 
dag före styrelsemötet. Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten och har 
yttranderätt, men ej rösträtt när ordinarie ledamöter är närvarande. 

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av de röstberättigade ledamöterna, 
eller deras suppleanter, deltar i mötet. 

Kallelse samt dagordning för styrelsemötet kan publiceras på Internet, översändas 
som brev eller via elektronisk post, som bilaga. 

 

§ 11 Räkenskaper och revision 

Räkenskapsår motsvarar kalenderår. 

Årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning ska vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.  

Revisorernas granskning av räkenskaper och förvaltning ska vara avslutad och 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall vara inlämnad 
till styrelsen senast dagen innan årsmötet.  

 

§ 12  Årsmöte 

Vid årsmöten har alla Landsbygdspartiet oberoendes medlemmar bosatta inom 
föreningens geografiska område enligt §3 och §5 närvarorätt, förslagsrätt, 
yttranderätt och rösträtt. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud 
eller på distans via elektronik.  

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före 
årsmötet. Årsmötet har att besluta om av styrelsen beredda motioner, samt att 
bifalla eller avslå inlämning till regionförbundet/riksorganisationen. 
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Dagordning för årsmöte 
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: (Undantag 19 och 20) 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande, (vice ordförande, vid behov), sekreterare och två 

protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet 
3. Fastställande av röstlängd för mötet 
4. Beslut om mötet utlysts enligt stadgarna 
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsens redovisning av verksamheten 
7. Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen med resultat- och  

balansräkning 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret och räkenskapsåret 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av eventuell lokal frivillig medlemsavgift 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
13. Val av ordförande på ett (1) år 
14. Val av tre (3) till tio (10) ordinarie styrelseledamöter på två (2) år 
15. Val av två (2) till sex (6) styrelsesuppleanter på ett (1) år 
16. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år 
17. Val av valberedning, två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande 
18. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer 
19. Val av nomineringskommitté, punkten tas upp endast år före valår. 
20. Fastställande av lista till val, punkten tas upp endast valår. 
21. Behandling av propositioner och motioner  
22. Övriga ärenden 
23. Mötets avslutande 
 

 

§ 13 Beslut vid årsmöte 

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 15 och § 17. Vid lika 
röstetal avgörs frågan genom lottning. Beslut får fattas endast i frågor som funnits 
med i kallelsen till mötet 

 

§ 14 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsens majoritet eller revisorerna finner att det är 
nödvändigt eller när minst 2/3 av medlemmarna så begär. På extra årsmöte får 
endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.  

Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall skickas 
till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet. 

Extra årsmöte kan hållas tidigast fyra (4) veckor efter ordinarie årsmöte.  

 

 

 



 
Stadgar   2018-02-03 

www.landsbygdspartiet.org/uppsala 
 

5 

 

 

§ 15 Stadgeändring 

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom sänds in 
minst sex (6) veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För 
förslagets antagande fordras två tredjedelars (2/3) majoritet av avgivna röster. Vid 
lägre röstetal erfordras majoritet på två (2) på varandra följande årsmöten varav 
minst ett (1) ska vara ordinarie årsmöte. Minst två (2) månader ska förflyta mellan 
årsmötena. 

 

§ 16 Vilande förening 

Om kommunförening eller länsförbund/regionförbund vill besluta att under en 
period lägga föreningen vilande, ska riksförbundet omgående informeras. En 
styrelse som förblir sittande under hela perioden väljs och en person utses för 
kontakter med riksförbundet. Föreningen kan återupptas vid ett extra årsmöte vid 
valfri tidpunkt.  

 

§ 17 Upplösning 

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut med majoritet på två (2) 
på varandra följande årsmöten, varav minst ett (1) ska vara ordinarie. Minst två 
(2) månader ska förflyta mellan årsmötena. Förslag härom sänds in minst sex (6) 
veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. Innan föreningen kan upphöra 
ska bokslut ha upprättats och godkänts av revisorerna. Vid beslutet om upplösning 
fattar årsmötet även beslut om hur föreningens tillgångar och skulder ska 
disponeras i överensstämmelse med föreningens syfte. 

 

 

Dessa stadgar antogs 2019-02-03 vid årsmötet i Knutbygården, Knutby 

 

 

 

----------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Årsmötesordförande Årsmötessekreterare 

 

 

----------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Justerare för årsmötet Justerare för årsmötet 

 

 

----------------------------------------- 

Ordförande LPo Uppsala kommun 
 


