
STADGAR FÖR 
FINLANDS SVENSKA 
SOCIALDEMOKRATER R.F.  
 
 
Antagna vid Finlands Svenska Socialdemokrater r.f.:s ordinarie distriktskongress 24-25.10.2020. 
 
 
1 § Distriktsorganisationens namn, hemort och verksamhetsområde 
 
Föreningens namn är Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. och dess hemort är Helsingfors 
stad.  
 
Föreningens verksamhetsområde omfattar hela landet. 
 
Föreningen benämns i dessa stadgar distriktsorganisation. 
 
Med i dessa stadgar nämnda partiorgan avses partiorgan inom Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 
 
2 § Distriktsorganisationens syfte 
 
Distriktsorganisationens syfte är att inom sitt verksamhetsområde förena alla svenskspråkiga 
kommunalorganisationer och partiavdelningar som tillhör partiets organisationsstruktur, 
upprätthålla kontakten mellan dessa och partistyrelsen, tillsammans med sina 
medlemsorganisationer verka för socialdemokratins mål samt som ledande organisation inom 
sitt område utöva en socialdemokratisk verksamhet i enlighet med partiets mål och 
principprogram. 
 
För att förverkliga sitt syfte arrangerar distriktsorganisationen möten och kurser, bedriver för sin 
verksamhet nödvändig förlagsverksamhet samt stimulerar och leder förberedelserna inför 
allmänna val bland partiorganisationerna, partimedlemmarna och de socialdemokratiska 
sympatisörerna inom sitt verksamhetsområde. 
 
Distriktsorganisationens verksamhet får inte stå i strid med partiets stadgar eller de beslut som 
fattats av partiets förvaltningsorgan.  
 
3 § Medlemskap i distriktsorganisationen 
 
Rätt till medlemskap i distriktsorganisationen äger varje med partistyrelsens tillstånd registrerad 
och inom distriktsorganisationens verksamhetsområde verksam svenskspråkig 
socialdemokratisk kommunalorganisation och sådan svensk- eller tvåspråkig partiavdelning som 
inte tillhör en kommunalorganisation. 
 
Därutöver kan distriktet ha personmedlemmar. Distriktsorganisationens personmedlem kan vara 
15 år fylld finsk medborgare eller sådan utlänning vars hemort är i Finland, och som godkänner 
partiets syfte och principprogram, vill verka för partiets målsättningar och uppfyller sina 
stadgeenliga medlemsskyldigheter. 
 
Rätt till understödande medlemskap i distriktsorganisationen äger en organisation eller 
sammanslutning, som är verksam inom distriktsorganisationens verksamhetsområde, som har 
rättskapacitet och som stöder distriktsorganisationen att förverkliga sitt syfte. 
 



Distriktsstyrelsen besluter om antagande av medlemmar och understödande medlemmar i 
distriktsorganisationen. 
 
4 § Uteslutning ur distriktsorganisationen 
 
Distriktskongressen äger rätt att efter att ha inbegärt partistyrelsens utlåtande utesluta ur 
distriktsorganisationen sådan kommunalorganisation och utanför kommunalorganisation 
stående partiavdelning, som handlar i strid med partiets program, beslut fattade av 
distriktsorganisationens eller partiets förvaltningsorgan, eller försummar att betala sina avgifter, 
eller stöder verksamhet som är riktad mot partiet. Innan beslut om uteslutning fattas bör 
vederbörande organisation beredas möjlighet att avge förklaring. 
 
En utesluten organisation har förlorat sina stadgeenliga partiorganisationsrättigheter från och 
med det beslutet om uteslutning fattats. Utan partistyrelsens medgivande kan en utesluten 
organisation inte på nytt godkännas som medlem i distriktsorganisationen. 
 
Distriktsstyrelsen kan på grundval av 6§ i partiets stadgar utesluta en personmedlem. 
 
5 § Utträde ur distriktsorganisationen 
 
En organisation som är medlem i distriktsorganisationen kan inte utträda ur 
distriktsorganisationen ifall minst tre av dess medlemmar motsätter sig detta. 
 
En organisation som utträder ur distriktsorganisationen bör meddela detta skriftligt till 
distriktsstyrelsen eller dess ordförande eller genom ett befullmäktigat ombud på 
distriktskongressen för anteckning i protokollet. 
 
Personmedlem i distriktsorganisationen kan på grundval av 8§ i partiets stadgar avsluta sitt 
medlemskap genom att meddela detta skriftligt till distriktsstyrelsen eller dess ordförande eller 
genom ett befullmäktigat ombud på distriktskongressen för anteckning i protokollet. 
 
6 § Medlemsavgifter 
 
Partiavdelning tillhörande distriktsorganisationen bör se till, att för dess medlemmar erläggs 
medlemsavgift i enlighet med partiets stadgar.  
 
Distriktskongressen äger rätt att för särskilda behov påföra sina medlemsorganisationer extra 
medlemsavgifter som är nödvändiga för en effektiv verksamhet inom distriktsorganisationen. 
 
Distriktskongressen kan besluta att understödande medlem bör erlägga understödsavgifter. 
 
7 § Ekonomisk verksamhet 
 
Distriktsorganisationen kan äga aktier och andra värdepapper, besitta och äga fastigheter, 
bedriva inkvarterings-, restaurang-, biograf-, teater- och publikationsverksamhet samt 
bokhandelsrörelse, mottaga understöd, donationer och testamenten samt föranstalta  
lotterier och penninginsamlingar. Distriktsorganisationen anskaffar vid behov vederbörligt 
tillstånd för sin ekonomiska verksamhet. 
 
Distriktsorganisationen skall, innan det fattar beslut om uppförande, utbyggnad eller överlåtelse 
av fastighet eller om annan åtgärd, som innebär betydande ekonomisk verksamhet eller 
affärsverksamhet, rådgöra därom med partistyrelsen samt utnyttja den sakkunskap partiet 
eventuellt rekommenderar. 
 



8 § Beslutande organ 
 
Distriktsorganisationens beslutande organ är distriktskongressen och distriktsfullmäktige.  
 
9 § Distriktskongressen 
 
Distriktskongressen sammanträder årligen före utgången av november månad. Därutöver kan 
extraordinarie distriktskongresser sammankallas. 
 
Extraordinarie distriktskongress skall hållas, om ordinarie distriktskongress så besluter eller om 
majoriteten av distriktsfullmäktiges medlemmar eller minst 1/3 av distriktsorganisationens 
partiavdelningar för särskilt nämnt ärende skriftligen anhåller därom hos distriktsstyrelsen, eller 
när distriktsstyrelsen anser det behövligt. 
 
Kallelse till distriktskongress utfärdas av distriktsstyrelsen. Kallelse till ordinarie 
distriktskongress skall skriftligen per post eller elektroniskt tillställas medlemsorganisationerna 
minst åtta veckor före kongressen och till extraordinarie distriktskongress minst tre dagar före 
kongressen. 
 
I kallelsen bör omnämnas de ärenden som skall behandlas.  
 
Då styrelsen eller distriktskongressen så beslutar är deltagandet i distriktskongressen också 
möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och 
under mötet. 
 
10 § Kongressombuden 
 
Kongressombudens mandatperiod är ett kalenderår. Ombuden väljs partiavdelningsvis på 
partiavdelningens höstmöte för påföljande kalenderår. Härvid väljs ett ombud för minst varje 
påbörjat 20-tal och högst varje påbörjat 150-tal medlemmar i partiavdelningen i enlighet med vad 
ordinarie distriktskongress har beslutat, samt lika många suppleanter, vilka kallas till 
distriktskongressen i den ordningsföljd de blivit valda. 
 
Kommunalorganisationens höstmöte godkänner på basen av val kommunalorganisationens 
representanter till distriktskongressen. Kongressombudens namn och adresser bör av 
partiavdelningens styrelse skriftligt meddelas till distriktsstyrelsen senast den 31 december 
samma år de valts. 
 
11 § Omröstningar på distriktskongressen 
 
Vid distriktskongressen har varje befullmäktigat kongressombud en röst, dock med beaktande av 
vad som i dessa stadgar bestäms om personliga proportionella val. När minst 1/10 av de 
röstberättigade kongressombuden så fordrar, skall omröstning med namnupprop förrättas. Val 
förrättas när så krävs med slutna sedlar. 
 
När rösterna fördelar sig jämnt avgör kongressordförandes åsikt, förutom vid val då lotten avgör. 
 
12 § Yttrande-, förslags-, röst- och närvarorätt på distriktskongressen 
 
Yttrande-, förslags- och rösträtt på distriktskongressen har varje befullmäktigat 
kongressombud, som valts på sätt som stadgas i 10 § 1 moment.  
 
Yttrande- och förslagsrätt på distriktskongressen har distriktsstyrelsens medlemmar och 
distriktsorganisationens verksamhetsledare, distriktsorganisationens revisorer, 



distriktsfullmäktiges ordförande, partistyrelsens och partikansliets representant, 
kommunalorganisations representant, samt distriktsorganisationens 
partifullmäktigemedlemmar och riksdagsledamöter, samt distriktsorganisationens ledamöter i 
Europaparlamentet.  
 
Närvaro- och yttranderätt på distriktskongressen har företrädarna för de systerorganisationer 
som avses i 14 § i partiets stadgar samt företrädare för en understödande medlem samt 
distriktsorganisationens personmedlem.  
 
Distriktskongressen kan bevilja närvarorätt samt av särskilda skäl också yttranderätt på 
distriktskongressen. 
 
13 § Distriktskongressens uppgifter 
 
Ordinarie distriktskongress har till uppgift att: 
 
- fastställa grunderna för kostnadsersättningar till distriktsstyrelsemedlemmarna samt 

grunderna för revisorernas arvoden för följande kalenderår, 
 
- besluta om uppbärande av eventuella extra medlemsavgifter under följande kalenderår, 
 
- besluta om understödande medlemmars avgifter, 
 
- fastställa representationsgrunderna för följande kalenderårs val av 

distriktskongressombud, 
 
- godkänna budget för distriktsorganisationen och fastställa verksamhetsplan för följande 

kalenderår, 
 
-  besluta om framlagda förslag till ändring av distriktsorganisationens stadgar, 
 
-       besluta om antalet viceordföranden, 
 
- ojämna år välja ordförande och en eller två viceordförande för distriktsstyrelsen, 
 
- ojämna år välja distriktsstyrelsens medlemmar på sätt som stadgas i dessa stadgars 21 §, 
 
- jämna år välja ordförande för distriktsfullmäktige samt medlemmar och suppleanter till 

distriktsfullmäktige på sätt som stadgas i dessa stadgars 16 §, 
 
- välja två revisorer och två revisorssuppleanter för följande kalenderår, 
 
- under året före partikongress välja eller överlåta till extraordinarie distriktskongress att 

välja distriktsorganisationens kandidater jämte suppleanter till partifullmäktige och 
partistyrelse, genom att tillämpa samma proportionella personliga valsätt som vid val av 
distriktsstyrelse, ifall minst 1/5 av de röstberättigade distriktskongressombuden så 
kräver, 

 
-      besluta om de kandidater distriktet föreslår för partistyrelsen till kandidater i 

Europaparlamentsvalet. Partifullmäktige utser partiets kandidater till valet av ledamöter i 
Europaparlamentet. Partistyrelsen gör förslag om kandidaterna för partifullmäktige. 

 
 
 



14 § Rätt att göra framställningar till distriktskongressen 
 
Rätt att göra framställningar till ordinarie distriktskongress äger till distriktsorganisationen 
hörande partiavdelnings medlem, personmedlem i distriktsorganisationen, partiavdelning, 
kommunalorganisation, distriktsstyrelsen och partistyrelsen samt i partiets stadgars 14 § 
definierade systerorganisationers distriktsstyrelser. 
 
Motionerna bör skriftligen tillställas distriktsstyrelsen senast sex veckor före distrikts- 
kongressen. Distriktsstyrelsen skall sända motionerna jämte sitt utlåtande till kommunal- 
organisationerna, partiavdelningarna och kongressombuden senast två veckor före 
distriktskongressen. 
 
Partiavdelningarna äger rätt att göra framställningar till distriktsstyrelsen. Svar på 
framställningarna bör ges inom tre (3) månader. 
 
15 § Distriktsfullmäktigemöte 
 
Distriktsfullmäktige sammanträder årligen före utgången av april månad. Därutöver kan 
extraordinarie distriktsfullmäktigemöten sammankallas. 
 
Extraordinarie distriktsfullmäktigemöte skall hållas när ordinarie distriktskongress eller 
distriktsfullmäktigemöte så besluter, eller minst 1/3 av distriktsorganisationens 
medlemsorganisationer för särskilt nämnd fråga skriftligen anhåller därom hos 
distriktsstyrelsen, eller när distriktsstyrelsen anser det behövligt. 
 
Kallelse till distriktsfullmäktigemöte utfärdas av distriktsstyrelsen. Kallelse till ordinarie 
distriktsfullmäktigemöte skall skriftligen tillställas medlemsorganisationerna minst åtta veckor 
före mötet och till extraordinarie distriktsfullmäktigemöte minst tre dagar före mötet. 
 
I kallelsen bör omnämnas de ärenden som skall behandlas.  
 
Då styrelsen eller distriktsfullmäktiges möte så beslutar är deltagandet i distriktsfullmäktiges 
möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt 
hjälpmedel före och under mötet. 
 
16 § Val av distriktsfullmäktigemedlemmar 
 
Distriktsfullmäktigemedlemmarnas mandatperiod är två kalenderår. Fullmäktigemedlemmarna 
väljs vartannat år av ordinarie distriktskongress för påföljande två kalenderår. I valet väljs en 
fullmäktigemedlem jämte personlig suppleant för varje påbörjat 45-tal av det sammanlagda 
antalet röstberättigade medlemmar i distriktsorganisationens medlemsorganisationer inom 
respektive statliga valkrets där distriktsorganisationen har verksamma medlemsorganisationer. 
 
17 § Omröstningar i distriktsfullmäktige 
 
Vid distriktsfullmäktigemöte har varje fullmäktigemedlem en röst. Omröstningarna sker öppet. 
När minst 1/10 av de röstberättigade fullmäktigemedlemmarna så kräver, skall omröstning med 
namnupprop verkställas. 
 
Val förrättas när så begärs med slutna sedlar. 
 
När rösterna fördelar sig jämnt avgör fullmäktigeordförandes åsikt, förutom vid val och sluten 
omröstning då lotten avgör. 
 



18 § Yttrande-, förslags-, röst- och närvarorätt vid distriktsfullmäktigemöte 
 
Yttrande-, förslags- och rösträtt vid distriktsfullmäktigemöte har varje 
distriktsfullmäktigemedlem, som valts på sätt som stadgats i 16 §. 
 
Det som i 12 § moment 2, 3 och 4 stadgats om yttrande-, förslags- och närvarorätt vid 
distriktskongress gäller också för distriktsfullmäktiges möten. 
 
19 § Distriktsfullmäktigemötets uppgifter 
 
Ordinarie distriktsfullmäktigemöte har till uppgift att: 
 
-            fastställa bokslutet 
 
- besluta om beviljandet av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsen och andra 

redovisningsskyldiga, 
 

- behandla partiets och socialdemokratiska riksdagsgruppens verksamhet, 
 
- behandla frågor i anslutning till distriktsorganisationens tidning. 
 
20 § Möteshandlingar och rätt att göra framställningar till distriktsfullmäktigemöte 
 
Distriktsorganisationens verksamhetsberättelse bör av distriktsstyrelsen tillställas 
kommunalorganisationerna, partiavdelningarna och distriktsfullmäktiges medlemmar senast två 
veckor före mötet. 
 
Vad som i 14 § stadgats om framställningar till distriktskongress gäller även framställningar till 
distriktsfullmäktigemöte. 
 
21 § Distriktsstyrelsen  
 
Distriktsorganisationens verkställande organ och lagenliga styrelse är distriktsstyrelsen, som 
består av ordförande och 1-2 viceordföranden samt minst 5, men högst 11 andra medlemmar samt 
0-5 suppleanter. Ifall distriktskongressen väljer två viceordföranden kan de övriga 
medlemmarnas antal vara högst tio. Av dessa skall minst 40 % vara kvinnor och minst 40 % män. 
Ordförande, första och andra viceordförande väljs på distriktskongressen för de två följande 
kalenderåren. Distriktsstyrelsens medlemmar väljs på distriktskongressen för det de två 
påföljande kalenderåren. 
 
Vid valet av distriktsstyrelsens medlemmar och eventuella suppleanter tillämpas majoritetsval 
och om så krävs förrättas valet med slutna sedlar. Då minst 1/5 av de röstberättigade 
kongressombuden så kräver, skall distriktsstyrelsens medlemmar väljas genom personliga 
proportionella val. Härvid kan varje röstberättigat ombud rösta på högst så många kandidater 
som antalet styrelsemedlemmar som skall väljas. På varje röstsedel är röstetalet för den kandidat 
som antecknats i första förslagsrummet samma tal, som det antal kandidater som fått röster på 
röstsedeln, röstetalet för den kandidat som antecknats i andra förslagsrummet samma ovan 
avsedda tal minskat med ett, röstetalet för den kandidat som antecknats i tredje förslagsrummet 
samma ovan avsedda tal minskat med två och så vidare. 
 
På basen av valresultatet utser distriktskongressen de som fått mest röster till medlemmar i 
distriktsstyrelsen och eventuella suppleanter, beaktande stadgandena i 21 § 1 moment om andel-
en män och kvinnor i distriktsstyrelsen. 
 



Då flera än två kandidater har nominerats till valet av distriktsstyrelsens ordförande, skall valet 
förrättas med slutna sedlar. Ifall ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i 
första valomgången, förrättas ett andra val mellan de två kandidater som fått mest röster i första 
valomgången. I den andra valomgången blir den kandidat, som fått mest röster, vald.  
 
Ifall distriktskongressen beslutat välja en (1) viceordförande och det har nominerats flera än två 
kandidater, skall valet förrättas på samma sätt som vid val av distriktsstyrelsens ordförande. Ifall 
distriktskongressen beslutat välja två (2) vice ordföranden tillämpas majoritetsval och om så 
krävs förrättas valet med slutna sedlar. Då minst 1/5 av de röstberättigade kongressombuden så 
kräver, skall vice ordföranden väljas genom personliga proportionella val. Härvid utses den 
kandidat som fått flest röster till första vice ordförande och den som fått näst mest röster till 
andra vice ordförande. Proportionellt val förrättas på det sätt som nämnds i paragrafens 2 
moment. 
 
Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förhinder av 
viceordföranden. Distriktsstyrelsen är beslutför om utöver ordförande eller viceordförande minst 
hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. 
 
22 § Distriktsstyrelsens uppgifter 
 
Distriktsstyrelsens uppgift är att: 
 
- i egenskap av distriktsorganisationens styrelse sköta distriktsorganisationens 

angelägenheter i enlighet med partiets och distriktsorganisationens stadgar och 
partiorganens, distriktskongressens och distriktsfullmäktiges beslut, samt bereda 
ärenden som skall behandlas på distriktskongresserna och distriktsfullmäktiges möten, 

 
- leda och organisera valförberedelserna samt också i övrigt svara för den praktiska 

skötseln av partiverksamheten inom distriktsorganisationens verksamhetsområde,  
 
- efter underhandlingar med partistyrelsen utse verksamhetsledare för 

distriktsorganisationen, 
 
- anställa och avskeda distriktsorganisationens avlönade funktionärer och fastställa deras 

anställningsvillkor, 
 
- uppträda som kärande och svarande i alla juridiska och administrativa ärenden som berör 

distriktsorganisationen samt avgöra ärenden rörande köp, försäljning eller inteckning av 
fastighet beaktande bestämmelserna i dessa stadgars 7§,  

 
- besluta om rätten att teckna distriktsorganisationens namn, 
 
- tillsätta för distriktsorganisationens verksamhet behövliga beredande och biträdande 

organ,  
 
- tillställa partibyrån distriktsorganisationens bokslut och verksamhetsberättelser samt 

övriga skriftliga utredningar partistyrelsen kräver. 
 
23 § Namntecknare 
 
Distriktsorganisationens namn tecknas av distriktsstyrelsens ordförande, 
distriktsorganisationens verksamhetsledare och av distriktsstyrelsen utsedd styrelsemedlem 
eller funktionär inom distriktsorganisationen, alltid två tillsammans. 
 



24 § Bokslut 
 
Distriktsorganisationens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
 
Räkenskaperna för det avslutade kalenderåret och andra handlingar som gäller 
distriktsorganisationens verksamhet skall tillställas de revisorer, som valts av ordinarie 
distriktskongress, minst en månad före ordinarie distriktsfullmäktigemöte. Revisorerna skall 
utföra revision och däröver till distriktsstyrelsen överlämna en för ordinarie 
distriktsfullmäktigemöte avsedd skriftlig revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie 
distriktsfullmäktigemöte. 
 
Revisorerna har rätt att utöver årsrevisionen kontrollera distriktsorganisationens förvaltning, 
bokföring och kassa, då de anser det befogat. 
 
 
25 § Rådgivning och handledning av distriktsorganisationen 
 
Funktionärer, som av partistyrelsen fått fullmakt att i egenskap av rådgivare och handledare bistå 
distriktsorganisationen i praktiska frågor rörande organisations- och kansliarbete, har rätt att 
inom ramen för sitt uppdrag ta del av distriktsorganisationens handlingar och sätta sig in i 
distriktskansliets skötsel. Dessa funktionärer har rätt att ge sina anvisningar också muntligt på 
distriktskongressen, distriktsfullmäktiges och distriktsstyrelsens möten. 
 
26 § Ändring av stadgar 
 
Beslut om ändring av distriktsorganisationens stadgar fattas av ordinarie distriktskongress, om 
ett förslag därom gjorts i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgars 14 § och ifall beslutet vid 
omröstning understötts av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 
 
Förrän stadgeändringen kan antecknas i föreningsregistret skall partistyrelsen godkänna de 
ändrade stadgarna. 
 
27 § Upplösning 
 
Distriktsorganisationen kan inte upplösas om tre av dess medlemsorganisationer  
motsätter sig detsamma. 
 
Ifall distriktsorganisationen upplöses eller nedlägges, skall dess tillgångar överlämnas till 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 
 
28 § Iakttagande av föreningslagen 
 
I de avseenden dessa stadgar saknar bestämmelser, iakttas i tillämpliga delar partiets  
stadgar och föreningslagen. 
 


