Arbetsordning för Vänsterpartiets distriktssamverkan i Västra Götalandsregionen
Senast reviderade av partistyrelsen 5-6 februari 2016.

§1. Dessa stadgar reglerar samverkan mellan Vänsterpartiets distrikt i Västra Götalandsregionen:
Bohuslän, Göteborg Skaraborg och Älvsborg.
[Uppräkningen av distrikt ska 1/1-2017 ändras i enlighet med den nya distriktsindelningen]
§2. Partidistriktens parlamentariska verksamhet i regionen samordnas och utvecklas av ett
representantskap.
§3. Regionfullmäktigegruppen utarbetar i samråd med representantskapets styrelse arbetsordning för
sin verksamhet. Denna fastställs av representantskapet.
§4. Representantskapet fattar beslut om användning och fördelning av de medel som kommer partiet
till del som resultat av representationen i regionfullmäktige.
§5. De ingående distriktens styrelser eller årskonferenser utser ledamöter och suppleanter till
representantskapet. Minst två av ledamöterna från respektive distrikt bör tillhöra distriktsstyrelsen.
Mandatperioden är ett verksamhetsår.
§6. Representantskapet består av 55 ledamöter. Varje distrikt har 4 grundmandat. Resterande mandat
fördelas proportionellt mellan distrikten grundat på distriktens medlemsantal den 31/12. Vid
fördelningen används uddatalsmetoden med första divisorna jämkad till 1,2.
§7. Distrikten utser suppleanter för ledamöterna; minst tre och högst halva det antal ledamöter som ska
utses.
§8. Ledamöter och suppleanter kan endast utses bland det egna distriktets medlemmar.
§9. Representantskapet behandlar förslag från styrelsen, distriktsstyrelserna och representantskapets
ledamöter.
§10. Respektive distrikts representantskapsledamöter nominerar två ordinarie ledamöter och en
suppleant till styrelsen, vilken väljs av representantskapet. Representantskapet väljer bland sina
ledamöter en styrelseordförande. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och en kassör.
§11. Representantskapets styrelses uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån
representantskapsmötets beslut utveckla partiets politik i frågor som rör Västra Götalandsregionen.
Den ska leda Vänsterpartiets parlamentariska arbete i regionen, ansvara för representantskapets
ekonomi och administration samt stödja distriktens arbete med politiska frågor som rör Västra
Götaland.
§12. Styrelsen har arbetsgivaransvar för av styrelsen anställd personal.
§13. Styrelsen tillsätter de arbetsgrupper och utskott som behövs.
§14. Styrelsen överlämnar årligen verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och bokslut till
representantskapet, vilket under andra kvartalet fastställer bokslut och beslutar i frågan om
ansvarsfrihet.
§15. Respektive distrikts representantskapsledamöter utser inom sig två ledamöter att ingå i
representantskapets valberedning. Valberedningen bereder representantskapets val av ordförande och
revisorer samt alla nomineringar till parlamentariska uppdrag i Västra Götalandsregionen om det inte
är uppenbart obehövligt eller om det av tidsbrist inte är möjligt. I så fall ansvarar styrelsen för
beredningen.

§16. Räkenskapsåret är 1 april till 31 mars. Budget för kommande år fastställs av representantskapet
under sista kvartalet.
§17. Representantskapet utser två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna ska granska
styrelsens räkenskaper och avge revisionsberättelse till representantskapet.
§18. Vid nominering till och fastställande av regionfullmäktigelistor gäller de regler som fastställs av
berörda distriktsorganisationer.

