SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-04-21

§ 65 Årlig redovisning av partistöd 2021 KS/2022:142
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar


Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd för 2021.



Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler.



Förvaltningen får i uppdrag att revidera ”Regler för partistöd” med reglering om
partistöd till partier som har politiska vildar på sina mandat.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen,
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till kommunstyrelsen
senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni månads utgång. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari till 31 december föregående år och visa att partistödet använts
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen
ska även en granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare.
Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till kommunstyrelsen
inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad till partistöd för nästkommande
år. Detta gäller dock enbart under förutsättning att fullmäktige har beslutat att inget
partistöd ska utgå till partier som inte redovisar i enlighet med gällande regler.
Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier,
- Granskningsrapport av utsedd granskare
- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning)
Protokollsutdrag som visar:
- Vald styrelse
- Valda revisorer
- Föreningens firmatecknare
- Föreningens Bg/PG-nummer
- Utsedd granskare
I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av mottagaren
utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas i
redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisningen och granskningsrapport enligt första och andra stycket.”
Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-04-21
Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om komplettering har
skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som följer,
Centerpartiet
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Socialdemokraterna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen. Komplettering (202204-01) med protokoll som visar vald styrelse, valda revisorer och utsedd granskare.
Kristdemokraterna
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Liberalerna
Saknar underlagen; protokollsutdrag som visar föreningens firmatecknare och
protokollsutdrag som visar utsedd granskare.
Kompletterat mejlledes med namn.
Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Moderaterna
Saknar protokollsutdrag som visar utsedd granskare.
Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Miljöpartiet de gröna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Vänsterpartiet
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Sverigedemokraterna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Komplettering (2022-04-05) med granskningsrapport.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd.

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Allmänna utskottet
2022-04-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-31
Regler för partistöd
Samtliga partiers redovisning

Föredragning och debatt
Processekreterare Sanna Pihlajamäki Blomgren föredrar ärendet och svarar på frågor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
”Regler för partistöd” med reglering om partistöd till partier som har politiska vildar på sina
mandat.

Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. Yrkandet
bifalles.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Samtliga gruppledare

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Justerares sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

3

Vår ref: Sanna Pihlajamäki Blomgren
Utredare/Processekreterare
Datum: 2022-03-31
Dnr: KS/2022:142

Tjänsteskrivelse om årlig redovisning av partistöd
Förslag till beslut


Godkänner samtliga partiers redovisningar av användandet av partistöd
för 2021.



Betalar ut partistöd till samtliga partier enligt beslutade regler.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Redovisningen av utbetalt partistöd ska vara skriftlig och inlämnad till
kommunstyrelsen senast vid mars månads utgång för att utbetalas senast i juni
månads utgång. Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december
föregående år och visa att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap
29 § första stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska även en
granskningsrapport lämnas in från en utsedd granskare.
Om ett parti inte har lämnat in en redovisning och granskningsintyg till
kommunstyrelsen inom angiven tid för föregående år, är partiet inte berättigad
till partistöd för nästkommande år. Detta gäller dock enbart under förutsättning
att fullmäktige har beslutat att inget partistöd ska utgå till partier som inte
redovisar i enlighet med gällande regler.
Följande underlag efterfrågas i samband med redovisningen från alla partier,
- Granskningsrapport av utsedd granskare
- Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning)
Protokollsutdrag som visar:
- Vald styrelse
- Valda revisorer
- Föreningens firmatecknare
- Föreningens Bg/PG-nummer
- Utsedd granskare

I Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 31 § andra och tredje stycket anges ” En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas i redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte
ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisningen och granskningsrapport
enligt första och andra stycket.”
Redovisningarna har nu granskats av förvaltningen och begäran om
komplettering har skickats ut. Efter komplettering ser redovisningen ut som
följer,
Centerpartiet
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Socialdemokraterna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Komplettering (2022-04-01) med protokoll som visar vald styrelse, valda
revisorer och utsedd granskare.
Kristdemokraterna
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Liberalerna
Saknar underlagen; protokollsutdrag som visar föreningens firmatecknare och
protokollsutdrag som visar utsedd granskare.
Kompletterat mejlledes med namn.
Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Moderaterna
Saknar protokollsutdrag som visar utsedd granskare.
Resterande underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Miljöpartiet de gröna
Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Vänsterpartiet
Alla begärda under har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Sverigedemokraterna

Alla begärda underlag har lämnats in tillsammans med redovisningen.
Komplettering (2022-04-05) med granskningsrapport.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.

Ekonomisk påverkan
Godkänd redovisning generar utbetalt partistöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-31
Regler för partistöd
Samtliga partiers redovisning

Föredragning och debatt
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen
Samtliga gruppledare

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status

Kajsa Montan

Sanna Pihlajamäki Blomgren

Funktionschef

Utredare/Processekreterare

Redovisning av partistöd
Ärendenummer: 1780000125
Ankomst: 2022-03-17

Årlig redovisning av partistöd
Parti

Centerpartiet
Organisationsnummer

Redovisning av aktiviteter och kostnader
Ttidpseriod redovisningen avser:

1 jan ¨31 dec 2021
Utbetalt partistöd i kr:

58789
Bifogad redovisning ska beskriva hur ni använt partistödet, vilka aktiviteter som genomförts och dess
kostnader. Ladda upp fil nedan.
Årlig redovisning av partistöd. 2021 års verks.docx

Granskning
En granskning ska göras av redovisningen av partiets utsedda granskare. Bifoga granskningsrapport nedan.
Utsedd granskare - namn

Ann-Christine SImonsson
GRANSKNINGSRAPPPORT PARTISTÖD 2021.docx

Övriga bilagor
Föreningens stadgar.docx

Du behöver också bifoga protokollsuppdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer
Utsedd granskare

Protokollsutdrag.pdf

Kontouppgifter
För kommande utbetalningar av partistöd. Tänk på att kontoinnehavare ska vara partiföreningen.

Kontotyp
Bankgiro
Postgiro
Kontonummer

Bankgiro

Uppgiftsinlämnare
Namn

Ann-Christine Simonsson
e-post

Telefonnummer

Föreningens stadgar
Detta behöver endast redovisas om stadgarna ändrats, vilket inte är fallet.

GRANSKNINGSRAPPPORT PARTISTÖD

Enligt kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap . 29§, första stycket, får kommuner och landsting ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd).

Härmed intygar jag
………………………………………………………..
Namn
Ann-Christine Simonsson
Namnförtydligande
Som utsetts till särskild granskare (se bif protokollsutdrag) för Centerpartiet
. Att utbetalt partistöd använts för det ändamål som angetts i 4 kap.29§, första stycket ”för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”
. Att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet

Dalstorp 20220310

Årlig redovisning av partistöd

Parti

Org. Nr

Tidsperiod

Centerpartiet

8655009010

2021-01-01 – 2021-12-31

Utbetalt partistöd

58789

Aktivitet
Möten utbildningar , resor
Utåtriktad verksamhet
Adm kostnader, möten
Övriga kostnader

Kostnad
9,712
10,032
4,162
500

Firmatecknare
Bengt Melkersson

Bg/pg nummer

Utsedd granskare
Ann-Christine Simonson

PROTOKOLLSUTDRAG
Val av kretsstyrelse

Valda revisorer

Kretsens firmatecknare

Ämne: Redovisning av partistöd Miljöpartiet 1 jan-31 dec
Från: noreply@tranemo.se <noreply@tranemo.se>
Till: Tranemo kommun
Mottaget: 2022-03-23 21:48:37
Redovisning av partistöd Miljöpartiet 1 jan-31 dec
Inskickat av
Caroline Bergmann

Redovisning av partistöd
Ärendenummer: 1780000126
Ankomst: 2022-03-23

Årlig redovisning av partistöd
Parti

Miljöpartiet
Organisationsnummer

Redovisning av aktiviteter och kostnader
Ttidpseriod redovisningen avser:

1 jan-31 dec
Utbetalt partistöd i kr:

17636
Bifogad redovisning ska beskriva hur ni använt partistödet, vilka aktiviteter som
genomförts och dess kostnader. Ladda upp fil nedan.

Redovisning av partistöd

Sida 1 av 8

81C695B2-16F7-435B-86A5-5EE7708F617E.jpeg

Granskning
En granskning ska göras av redovisningen av partiets utsedda granskare.
Bifoga granskningsrapport nedan.
Utsedd granskare - namn

Peder Wendefors

Redovisning av partistöd

Sida 2 av 8

5E02AFD9-CA50-4512-A635-5AB601181B15.jpeg

Övriga bilagor

Redovisning av partistöd

Sida 3 av 8

1C559C9F-C69B-4D34-B871-44C930586297.jpeg

Föreningens stadgar

Stadgar 2017.docx
Du behöver också bifoga protokollsuppdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer
Utsedd granskare

Redovisning av partistöd

Sida 4 av 8

4790ACDC-E2F6-423F-A602-B954C03BBC9B.jpeg

Redovisning av partistöd

Sida 5 av 8

3982E5CD-665D-45DB-9DF1-12599B428CAC.jpeg

Redovisning av partistöd

Sida 6 av 8

F9C54BB8-42FB-4B7D-9E1B-A6B2D3ABB552.jpeg

Kontouppgifter
För kommande utbetalningar av partistöd. Tänk på att kontoinnehavare ska
vara partiföreningen.
Kontotyp

Kontonummer
Clearingnummer

Kontonummer

Uppgiftsinlämnare
Namn

Caroline Bergmann

Redovisning av partistöd

Sida 7 av 8

e-post

Redovisning av partistöd

Sida 8 av 8

Konstituerande styrelsemöte med Miljöpartiet i Tranemo.
Datum: 2022-03-23
Plats: Humlegräde
Närvarande: Pontus Frid , Marita Pahlen, Caroline Bergmann, Stina Kullingsjö, Oskar
Kullingsjö och Viktor Lyresten.
§1 Mötets öppnande
Caroline valdes till mötesordförande och öppnade mötet.
§2 Val av Sekreterare och justerare
Caroline valdes till sekreterare och Marita till justerare för mötet.
§3 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§4 Firmatecknare
Till firmatecknare för föreningen väljs Viktor Lyresten och Marita Pahlen var och en för
sig.
§5 Verksamhetsplan
Vi gick igenom vad vi vill fokusera på det kommande året.

•Skogsfrågor
•Klimatfrågor
•Biologisk mångfald
•Lära känna kommunpolitiken för nya medlemmar
•Energifrågor och förnybar el genom solceller
•Ekosystemtjänster
Vi föreslog en preliminär lista till valet i höst. Den kan komma att ändras och kompletteras.
Listan 2022
Viktor Lyresten
Marita Pahlen
Sofia Kreutz
Oskar Kullingsjö
Pontus Frid
Sandra Kassel-Koster
§6 Avslutande
Caroline avslutade mötet.

Ordförande och sekreterare

Redovisning av partistöd
Ärendenummer: 1780000127
Ankomst: 2022-03-25

Årlig redovisning av partistöd
Parti

KRISTDEMIKRATERNA
Organisationsnummer

Redovisning av aktiviteter och kostnader
Ttidpseriod redovisningen avser:

1 Jan - 31 Dec 2021
Utbetalt partistöd i kr:

23515
Bifogad redovisning ska beskriva hur ni använt partistödet, vilka aktiviteter som
genomförts och dess kostnader. Ladda upp fil nedan.
Redovisning av aktiviteter och kostnader

Redovisning Partistöd år 2021.pdf

Granskning
En granskning ska göras av redovisningen av partiets utsedda granskare.
Bifoga granskningsrapport nedan.
Utsedd granskare - namn

Stig Nilsson
Granskningsrapport av utsedd granskare

GRANSKNINGSRAPPORT 2021.pdf

Övriga bilagor
Föreningens stadgar

Stadgar Kristdemokraterna.pdf

Redovisning av partistöd

Sida 1 av 2

Du behöver också bifoga protokollsuppdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer
Utsedd granskare

Protokollsutdrag

PROTOKOLLSUTDRAG 2022.pdf

Kontouppgifter
För kommande utbetalningar av partistöd. Tänk på att kontoinnehavare ska
vara partiföreningen.
Kontotyp

Bankgiro

Uppgiftsinlämnare
Namn

Bo Erlandsson
e-post

Telefonnummer

Redovisning av partistöd

Sida 2 av 2

Redovisning av partistöd 2021
Utgifter






Inköpta tjänster av riksorganisationen
Utbildning
Reklam och PR
Kontor och övrigt
Summa

Erhållet partistöd
Mandatstöd Studiestöd
17 636,00

5 879,00

8 465,00
1 000,00
8 324,00
2 020,00
19 809,00

Redovisning av partistöd från Kristdemokraterna för 2021
Kristdemokraterna i Tranemo kommun har under 2021 haft regelbundna gruppmöten och
möten med rådande majoritet i samband med kommunstyrelsens sammanträden.
Eftersom många fysiska möten och utbildningar har varit inställda även under detta år pga.
rådande pandemi har KD Tranemo varit hänvisad till digitala möten. Det innebär mindre
utgifter för utbildningar för aktiva kommunpolitiker och avdelningens medlemmar som
under året deltagit i utbildningar som arrangerats på distriktsnivå och riksnivå.
Vad jag kan se är partistödet använt på ett korrekt och sedvanligt sätt

Svenljunga 2022-03-19

Stig Nilsson

§ 16 Beslutades att välja till firmatecknare för bankärenden i Tranemo
sparbank och vårt bankgironummer

Firmatecknare

Bengt Bredin jämte Brigitte Barenfeld att teckna firma var för sig.
Samt rätt att teckna bankkonton och skatteärenden, kvittera ut
försändelser eller dylikt samt utse attestansvariga för KD i Tranemo.
§ 17 Beslutades att välja Stig Nilsson, Svenljunga till granskare för
kommunalt partistöd.

Rätt utdraget intygas Ambjörnarp 2022-03-18

�/)

-------------/�------------·

Granskare av
partistöd

Redovisning av partistöd
Ärendenummer: 1780000128
Ankomst: 2022-03-28

Årlig redovisning av partistöd
Parti

Liberalerna Tranemo
Organisationsnummer

Redovisning av aktiviteter och kostnader
Ttidpseriod redovisningen avser:

1 jan - 31 dec 2021
Utbetalt partistöd i kr:

17636
Bifogad redovisning ska beskriva hur ni använt partistödet, vilka aktiviteter som
genomförts och dess kostnader. Ladda upp fil nedan.
Redovisning av aktiviteter och kostnader

Redovisning av partistöd L Tranemo 2021.pdf
Redovisning av aktiviteter och kostnader

Kontoutdrag L Tranemo 2021.pdf

Granskning
En granskning ska göras av redovisningen av partiets utsedda granskare.
Bifoga granskningsrapport nedan.
Utsedd granskare - namn

Tobias Karlsson
Granskningsrapport av utsedd granskare

Revisionsrapport Liberalerna Tranemo 2021.pdf

Övriga bilagor

Redovisning av partistöd

Sida 1 av 3

Föreningens stadgar


Grundstadga lokal forening.pdf

Du behöver också bifoga protokollsuppdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer
Utsedd granskare

Protokollsutdrag

Redovisning av partistöd L Tranemo 2021.pdf
Protokollsutdrag

Årsmötesprotokoll L Tranemo 2021 2022-03-03.pdf

Kontouppgifter
För kommande utbetalningar av partistöd. Tänk på att kontoinnehavare ska
vara partiföreningen.
Kontotyp

Kontonummer
Clearingnummer

Kontonummer

Uppgiftsinlämnare
Namn

Marcus Björk
e-post

Telefonnummer

Redovisning av partistöd

Sida 2 av 3

Årlig redovisning av partistöd
Lämnas in till kommunen senast 31 mars året
efter redovisat år

Parti

Organisationsnummer

Utbetalt partistöd

Kommunalt partistöd
Aktivitet:

Tidsperiod som redovisas

2021

Liberalerna Tranemo
Kronor

17636,00 kr
Kostnad:

Pris girobetalning

300,00 (150,00 x 2)

Serviceavgift + kallelser

3527,00
2100,00
1000,00
8384,00

Konferens
Kurs Timbro
Annonsering STT

Behöver du mer plats går det bra att skriva på separat papper
Firmatecknare

Bg/PG-nummer

Marcus Björk

Utsedd granskare

Tobias Karlsson

Bifoga följande:
- Granskningsrapport av utsedd granskare
-

Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning)

-

Protokollsutdrag som visar:
-

Vald styrelse

-

Valda revisorer

-

Föreningens firmatecknare

-

Föreningens Bg/Pg- nummer

-

Utsedd granskare

TRA7000, v2.2, 2016-09-19

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in
till kommunstyrelsen i tid utbetalas inget partistöd.

TRANEMO KOMMUN
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-771 32 E-post: kommun@tranemo.se www.tranemo.se
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Årlig redovisning av partistöd
Lämnas in till kommunen senast 31 mars året
efter redovisat år

Parti

Organisationsnummer

Utbetalt partistöd

Kommunalt partistöd
Aktivitet:

Tidsperiod som redovisas

2021

Liberalerna Tranemo
Kronor

17636,00 kr
Kostnad:

Pris girobetalning

300,00 (150,00 x 2)

Serviceavgift + kallelser

3527,00
2100,00
1000,00
8384,00

Konferens
Kurs Timbro
Annonsering STT

Behöver du mer plats går det bra att skriva på separat papper
Firmatecknare

Bg/PG-nummer

Marcus Björk

Utsedd granskare

Tobias Karlsson

Bifoga följande:
- Granskningsrapport av utsedd granskare
-

Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående inlämning)

-

Protokollsutdrag som visar:
-

Vald styrelse

-

Valda revisorer

-

Föreningens firmatecknare

-

Föreningens Bg/Pg- nummer

-

Utsedd granskare

TRA7000, v2.2, 2016-09-19

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in
till kommunstyrelsen i tid utbetalas inget partistöd.

TRANEMO KOMMUN
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00 Telefax: 0325-771 32 E-post: kommun@tranemo.se www.tranemo.se

1 (1)

Avdelning III.
Grundstadgar för
lokal förening
§ 1. ÄNDAMÅL
Den lokala föreningens 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 samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag.
Föreningen ska dessutom besluta om
• användning av kommunalt partistöd
• provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktigeval
• nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal nivå

Den lokala föreningens verksamhetsområde är en kommun. Om det i en kommun finns fler än en lokal förening
ska dessa tillhöra en kommunförening med särskilda stadgar. Dessa stadgar ska vara godkända av förbundsstyrelsen och partistyrelsen för att äga giltighet. De i andra stycket nämnda besluten ska i sådana fall avgöras av kommunföreningen.
Om de lokala förhållandena gör detta nödvändigt kan en lokal förening, efter ansökan av förbundsstyrelsen och
godkännande av partistyrelsen, omfatta mer än en kommun. Fastställande av kandidater i kommunfullmäktigeval
samt nomineringar till uppdrag på kommunal nivå ska i sådana fall avgöras av de av föreningens medlemmar som
är folkbokförda i respektive kommun.
Utöver dessa grundstadgar gäller för lokal förening även partistadgarna i tillämpliga delar.

§ 2. SAMMANSÄTTNING
Föreningen består av Liberalernas medlemmar inom föreningens område, vilka inte är medlemmar i någon
annan lokal förening eller direktanslutna till förbund eller riksorganisationen, samt därutöver de medlemmar i
Liberalerna utanför föreningens område vilka genom egen ansökan vunnit inträde i föreningen.

§ 3. MEDLEMSMÖTE
Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst två medlemsmöten, varav ett årsmöte. Möte som
inte är årsmöte får inte fatta beslut i annat ärende än som angivits i kallelsen.
Rösträtt vid medlemsmöte tillkommer varje medlem som tillhört avdelningen i minst tre månader. Medlem som
ingår i den avgående styrelsen har dock inte rätt att delta i omröstning i fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet ska hållas senast under februari månad. Tid för årsmötet ska meddelas samtliga medlemmar senast fyra
veckor före mötet. Kallelse till årsmötet ska sändas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.
STADGAR FÖR LIBERALERNA
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Motioner till årsmötet ska, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet. Verksamhetsberättelse, inkomna motioner och styrelsens yttrande över dem samt övriga förslag från styrelsen
ska sändas ut till medlemmarna senast en vecka före mötet.
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1.

Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen
7.

Bokslut och revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Motioner och förslag från styrelsen
10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:
a) ordförande
b) eventuella vice ordförande
c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
d) eventuella ersättare i styrelsen
e) en eller flera revisorer och revisorsersättare
f) ombud och ersättare till förbundsmötet
g) ordförande och ledamöter i valberedningen
h) övriga eventuellt förekommande val
12. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
13. Årsmötets avslutande
Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 medlemmar eller en tiondel av
medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter beslut av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och
ska meddelas samtliga medlemmar senast en vecka före mötet.

§ 4. STYRELSEN
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och medlemsmötets beslut. Styrelsen består
av föreningens ordförande och de övriga ledamöter och eventuella ersättare som föreningsmötet utsett. Antalet
röstberättigade ledamöter i styrelsen ska vara udda.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör, om inte dessa uppdrag väljs på årsmötet. Styrelsen kan till sig
adjungera representanter för de samverkande organisationerna Liberala Ungdomsförbundet och Liberala Kvinnor på lokal nivå.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sammanträde sker efter ordförandens beslut eller när minst
två ordinarie ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer
än hälften av antalet ordinarie ledamöter.

STADGAR FÖR LIBERALERNA
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Det åligger styrelsen särskilt att:
• ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs
• sammankalla medlemsmöte
• till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport
• vidta åtgärder för medlemsvärvning och medlemsvård
• vidta åtgärder för Liberalernas deltagande i kommunfullmäktigeval inom föreningens område och se till att
lokalt valarbete utförs vid landstings-, riksdags- och Europaparlamentsval samt folkomröstningar
• snarast till förbundet anmäla inom föreningen förrättade val samt även i övrigt hålla kontakt med förbundet
• hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska händelserna inom föreningens
område
• vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi

Styrelsen har möjlighet att inom sig utse ett arbetsutskott för att ansvara för föreningens löpande angelägenheter
och tjänstgöra som styrelsens verkställande organ. Om arbetsutskott utses ska styrelsen även utse dess ordförande.
Utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är
närvarande..

§ 5. EKONOMI OCH REVISION
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår genom ett årsbokslut som
tillsammans med protokoll överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisionsberättelse lämnas
till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Kopia av föreningens bokslut ska snarast möjligt efter årsmötet sändas
till förbundet.
Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för Liberalernas lokala verksamhet i den
kommun som föreningen omfattar. Om det i kommunen finns mer än en lokal förening är dock kommunföreningen mottagare.

§ 6. BESLUTSFATTANDE
Omröstning sker öppet, utom vid nomineringar och val då sluten omröstning genomförs om så begärs. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, 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.

§ 7. NOMINERINGAR
Inför nominering till ordinarie val bör provval genomföras. Medlem kan rösta i provval först efter det att tre
månader gått sedan inträdet i berörd avdelning. Medlem som tillhört partiet i minst tre månader och som därefter
bytt lokal förening är efter egen anmälan berättigad att under tremånadersperioden efter byte av förening rösta i
provval i den förening som medlemmen tidigare tillhörde.
Medlemsmötet ska fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför kommunfullmäktigeval. Beslut om
kandidater vid kommunfullmäktigeval fattas av medlemsmötet.
Inför varje mandatperiod beslutar medlemsmötet om nomineringar till offentliga uppdrag på kommunal nivå. Av
§ 3 framgår att medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre månader gått sedan inträdet i avdelningen.

STADGAR FÖR LIBERALERNA

13

Medlemsmötet beslutar även om fyllnadsval och andra nomineringar och val under pågående mandatperiod, om
inte särskilt beslut fattas om att delegera dessa ärenden till fullmäktigegruppen eller styrelsen. Beslut om delegering gäller endast för återstoden av mandatperiod.

§ 8. TILLÄGGSSTADGAR OCH UNDANTAG FRÅN GRUNDSTADGARNA
Lokal förening 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 medlemsmöten, 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 lokal förening beviljas undantag från grundstadgarna av förbundsstyrelsen. Ansökan om
undantag beslutas enligt samma ordning som gäller för tilläggsstadgar.
Tilläggsstadgar och undantag från grundstadgar måste godkännas av förbundsstyrelsen för att äga giltighet. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan ha remitterat ärendet till riksorganisationen för synpunkter.
Slutligt fastställda tilläggsstadgar och undantag från grundstadgar ska inlämnas till förbundet samt till riksorganisationen.

§ 9. SAMMANSLAGNING, DELNING ELLER AVVECKLING
Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd av kvalificerad majoritet med
minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst
ett ska vara årsmöte. För avveckling av lokal förening krävs därutöver godkännande av förbundsstyrelsen.
Om en förening under längre tid saknat verksamhet kan beslut om föreningens avveckling också fattas av förbundets förbundsmöte med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande ombuden.
Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den nybildade föreningen.
Vid delning av föreningen fördelas tillgångarna och handlingarna mellan de nybildade föreningarna efter beslut
av förbundets styrelse.
Vid avveckling överlämnas föreningens tillgångar och handlingar till återstående lokal förening i kommunen. Om
det återstår flera lokala föreningar i kommunen fattar förbundets styrelse beslut om hur den avvecklade föreningens tillgångar och handlingar ska fördelas mellan dessa föreningar. Om det inte återstår någon lokal förening
i kommunen ska tillgångarna och handlingarna förvaltas av förbundet tills en ny lokal förening bildas i kommunen. Förbundet har i sådant fall befogenhet att använda tillgångarna för aktiviteter i kommunen syftande till att
stärka Liberalernas ställning i den kommunala demokratin.

IKRAFTTRÄDANDE
Avdelning I i dessa stadgar träder i kraft den 1 januari 2018. Avdelning II och III träder i kraft den 1 januari 2019.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Om ansökan om undantag från grundstadgarna avser att behålla lydelsen i tidigare gällande stadgar kan ansökan
enligt avdelning II § 11 stycke 3 även beslutas av förbundsstyrelse och ansökan enligt avdelning III § 9 stycke 3
även beslutas av styrelse för lokal förening. Sådan ansökan ska göras senast den 31 december 2018.
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Redovisning av partistöd
Ärendenummer: 1780000129
Ankomst: 2022-03-30

Årlig redovisning av partistöd
Parti

Moderaterna
Organisationsnummer

Redovisning av aktiviteter och kostnader
Ttidpseriod redovisningen avser:

1 januari - 31 december 2021
Utbetalt partistöd i kr:

41152
Bifogad redovisning ska beskriva hur ni använt partistödet, vilka aktiviteter som
genomförts och dess kostnader. Ladda upp fil nedan.
Redovisning av aktiviteter och kostnader

Redovisning kostnader och intäkter 2021 Moderat kretsen Tranemo.xlsx

Granskning
En granskning ska göras av redovisningen av partiets utsedda granskare.
Bifoga granskningsrapport nedan.
Utsedd granskare - namn

Ulla Andersson

Redovisning av partistöd

Sida 1 av 5

Granskningsrapport MKretsen 2021.png

Övriga bilagor

Redovisning av partistöd

Sida 2 av 5

Föreningens stadgar

Stadgesamling 2021.pdf
Du behöver också bifoga protokollsuppdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer
Utsedd granskare

Protokollsutdrag

Bankkonto.docx
Protokollsutdrag

Revberättelse kretsen 2112.pdf
Protokollsutdrag

Krets konstituerande 2021.pdf
Protokollsutdrag

Krets Årsmöte 2021.pdf
Granskningsrapport MKretsen 2021.png

Redovisning av partistöd

Sida 3 av 5

Kontouppgifter
För kommande utbetalningar av partistöd. Tänk på att kontoinnehavare ska
vara partiföreningen.

Redovisning av partistöd

Sida 4 av 5

Kontotyp

Kontonummer
Clearingnummer

Kontonummer

Uppgiftsinlämnare
Namn

Fredrik Björkman
e-post

Telefonnummer

Redovisning av partistöd

Sida 5 av 5

Moderata kretsen i Tranemo

Intäkter
Partistöd

Kostnader
Utbildningskostnader
Annonskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

Årets resultat

Fredrik Björkman
Kassör

41 152

-8 647
-9 393
-4 867
-22 907

18 245

Urklipp från Internetbanken.
Bank: Sparbanken Tranemo.

M
Kretsstyrelsens konstituerande möte den 21 maj 2021
Närvarande:
Stephan Bergman
Fredrik Björkman
Niklas Gardewik
Ulrika Glans
Ellinor Liljegren- Kalmar
Ulf Nyberg
Kathleen Wireklev

1. Styrelsens ordförande Fredrik Björkman öppnar mötet.
2. Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Nyberg och Ellinor Liljegren-Kalmar.
3. Konstituering av styrelsen. Till sekreterare valdes Ulrika Glans och till kassör valdes
Fredrik Björkman.
4. Firmatecknare
Beslöts att Fredrik Björkman och Stephan Bergman, äger rätt att vara firmatecknare,
var och en för sig.
5. Stephan Bergman och Fredrik Björkman utsågs till nomineringskommitte.
6. Niklas Gardewik valdes till materialansvarig och ansvarig för sociala medier.
7. Mötesordförande avslutade mötet.

U1,4A<tt G lavi
Ulrika Glans
Sekreterare

�(�
Justir;re

s

Fredrik Björkman
Ordförande

��lihv

Ellinor Liljegren- Kalmar
Justerare
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Årlig redovisning av partistöd

Lämnas in till kommunen senast 31 mars året
efter redovisat år

Parti

I

Sverigedemokraterna
Utbetalt partistöd

2021-07-01

J ;�

riod som redovisas

21

Kronor

41 152,00

Aktivitet:

Kostnad:

37 926,25
3 158,00
1 373,70

Reklam
Redovisningsprogram
Resekostnader

Behöver du mer plats går det bra att skriva på separat papper
Firmatecknare

Anna Letth/ Susanne Lindström

I

Utsedd granskare

Jarl Kruger

Bifoga följande:
• Granskningsrapport av utsedd granskare
•

Föreningens stadgar (om ändring skett sedan föregående
inlämning)

•

Protokollsutdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer

Utsedd granskare
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in
till kommunstyrelsen i tid utbetalas inget partistöd.

TRANEMO KOMMUN
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00 E-post: kommun@tranemo.se www.tranemo.se
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1 rU.�NEMO KOMMUN
ANKOM

2022 -02� 1,
Ont: ... ., .... ,. ..

Protokollsutdrag

":! ... � ........ ,..····•••••••••••

Sverigedemokraterna Tranemo
Arsmöte 2022
Hillarcd 2022-02-06

§ 10. Val av firmatecknare
Till firmatecknare i kommunföreningen valdes att teckna två i förening
Anna Letth medlcmsnr: 63272 Personnr:
Susanne Lindström medlemsnr: 83187 Personnr:
Wajdi-Louis Azouri medlemsnr: 95237 Personnr:

§ 14. Val av ordförande för en tid av 1 år.
Till ordförande valdes Anna Letth medlemsnr: 63272

§ 15. Val av vice ordförande för en tid av 1 år.
Till vice ordförande valdes Wajdi-Louis Azouri medlemsnr: 95237

§ 16. Val av andra vice ordförande för en tid av 1 år.
Till andra vice ordförande valdes Susanne Lindström mcdlcmsnr: 83187

§ 17. Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år.
Till styrelseledamöter valdes Ivan Letth medlemsnr: 67790 och Maria Jarlsgård
medlemsnr: 78595

§ 19. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.
Till revisorer valdes Jarl Kruger medlemsnr: 89011 personnr: och Mikael Adolfsson
personnr:

§ 21. Val av särskild granskare
Till särskild granskare valdes Jarl Kruger medlemsnr: 89011 personnr:

Vid protokollet
Susanne Lindström ..
Sekreterare
Rätt utdraget intygar

Anna Letth............
Ordförande

�

<�!�(. ... -

�

........................

Ämne: Årlig redovisning av partistöd - Liberalerna Tranemo
Från: BJÖRK Marcus
Till: Pihlajamäki Blomgren Sanna; Álvarez Björk Ana
Mottaget: 2022-03-27 20:58:10
Hej Sanna!
Jag bifogar redovisningen för partistödet för verksamhetsår 2021 för Liberalerna Tranemo.
Bifogat finner du följande:
 Redovisning av partistöd 2021
 Årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2021
 Kontoutdrag 2021
 Revisonsrapport 2021
I tillägg till detta så har du och jag haft en dialog de senaste tre åren gällande granskare av ekonomin där
vi anger Tobias Karlsson som granskare, vilket skett löpande under tidigare år utan anmärkning.
Kan du som förra året också vänligen diarieföra att Tobias Karlsson är ”revisor (tillika granskare)” då vi
tidigare år angett Tobias som granskare och fått godkänt stöd. Tobias är defacto angiven i dokumentet
”Redovisning av partistöd”.
Vidare vill jag också att du diarieför att Marcus Björk är ”kassör (tillika firmatecknare) då detta heller i år
inte framgår i årsmötesprotokollet.
De tydliggöranden i tillägg här ovan, som separat diarieföring, var ju helt i sin ordning för både 2019 eller
2020 då vi defacto fick partistödet utbetalat för både dessa år.
Tacksam för omgående bekräftelse att detta är mottaget då senast datum för inlämning är den 31
mars.

Med vänlig hälsning
Marcus Björk
L, Tranemo

Redovisning av partistöd
Ärendenummer: 1780000130
Ankomst: 2022-03-31

Årlig redovisning av partistöd
Parti

Vänsterpartiet
Organisationsnummer

Redovisning av aktiviteter och kostnader
Ttidpseriod redovisningen avser:

1 jan - 31 dec 2021
Utbetalt partistöd i kr:

23515
Bifogad redovisning ska beskriva hur ni använt partistödet, vilka aktiviteter som
genomförts och dess kostnader. Ladda upp fil nedan.
Redovisning av aktiviteter och kostnader

Bokslut.pdf

Granskning
En granskning ska göras av redovisningen av partiets utsedda granskare.
Bifoga granskningsrapport nedan.
Utsedd granskare - namn

Börje Svensson
Granskningsrapport av utsedd granskare

Granskning.pdf

Övriga bilagor
Föreningens stadgar

Stadgar-V-2022-kongressbeslutade.pdf

Redovisning av partistöd

Sida 1 av 3

Du behöver också bifoga protokollsuppdrag som visar:
Vald styrelse
Valda revisorer
Föreningens firmatecknare
Föreningens Konto/Bg/Pg- nummer
Utsedd granskare

Protokollsutdrag

Konstituerande möte.pdf
Protokollsutdrag

Årsmöte protokoll.pdf

Kontouppgifter
För kommande utbetalningar av partistöd. Tänk på att kontoinnehavare ska
vara partiföreningen.
Kontotyp

Kontonummer
Clearingnummer

Kontonummer

Uppgiftsinlämnare
Namn

Jonas Blank
e-post

Telefonnummer

Redovisning av partistöd

Sida 2 av 3

Vänsterpartiet Tranemo

Gransknig partistöd 2021
Jag, Börje Svensson har granskat räkenskaperna avseende 2021 för Vänsterpartiets
partiförening i Tranemo och bekräftar på detta sätt att dessa stämmer överens med de
uppgifter som kommit till er kännedom.

Ort och datum

Börje Svensson

)

)

Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen Vänsterpartiet
Tranemo 220308

Närvarande: Jonas Blank, Anette Blank, Stefan Petersson, Stefan Larsson, Stina Kajaso och
Robert Hernwall.
1. Mötet öppnas.
Jonas Blank för klarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Beslut: att godkänna dagordningen för mötet
3. Fastställande av röstlängd.
Beslut: att fastställa röstlängden till 5 ledamöter
4. Mötesformalia
a) Val av mötesordförande
Beslut: att välja Jonas till ordförande
b) Val av mötessekreterare
Beslut: att välja Robert till selaeterare
c) Val justerare tillika rösträknare
Beslut: att välja Stefan Petersson till justerare tillika rösträknare
5. Val till styrelse
a) Val av vice ordförande
Beslut: att välja Stina Kajaso till vice ordförande
b) Val av sekreterare
Beslut: att välja Stefan Petersson till sekreterare
6. Val av två firmatecknare var för sig
Beslut: att välja Anette Blank och Robert Hernwall till firmatecknare samt att
valda personer tecknar firman var för sig
7. Mötestider 2022
Styrelsemöten: 21/3, 18/4, 23/5, 14/6, 20/9, 11/10, 14/11 och 14/12 kl. 18:00.
Röda lördagar i vår: 23/4 och 21/5 kl.10.00-12.00.
Valarbete: 20/8 och 6/9.
8. Övriga frågor
Till valledare föreslås: Jonas Blank och Erica Grönesjö

b) två personer finns nominerade Stefan Larsson och Jonas Blank. Mötet beslutar genom
omröstning att välja Jonas Blank till ordförande
c) mötet väljer Robert Hernwall, Stefan Larsson och Stina Kajaso till ordinarie
styrelseledamöter
d) mötet väljer Stefan Petersson till suppleant till styrelsen
e) mötet väljer Anette Blank till kassör
§13 Val av revisor
Mötet väljer Christin Stormvall till revisor
§14 Val av granskare av partistöd Mötet
väljer Börje Svensson
)
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§15 Val av valberedning
a) möett fastställer valberedningens storlek till två personer
b) mötet väljer Ellen Rönnblad och Robin Kaas till valberedning
§16 Kommunfullmäktigelista
Mötet delegerar till nya styrelsen att fastställa kommunfullmäktigelista inför valet 2022
senast 25 mars
§17 Val av två valledare inför valet 2022
Mötet delegerar till nya styrelsen att utse valledare
§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§19 Mötet avslutas
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