Djurens partis stadgar
1. Namn och syfte
Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka
för djurens intressen genom att ta politiskt mandat i alla beslutsfattande organ i Sverige och EU.
Partiet verkar för en hållbar livsstil med hänsyn till djur, miljö och hälsa.
Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av
människan på ett sätt som är negativt för individen.
Vi ser två sätt att nå detta mål:



att ta mandat i olika val och få igenom vår politik
att påverka andra partier och beslutsfattare att ta beslut som för oss i riktning mot vårt mål.

Vår vision, vårt arbete och vår politik tar sin utgångspunkt i följande värdeord: djurrätt, empati,
hållbarhet, innovation och mod.

2. Organisation av Djurens parti
Det högsta beslutande organet i Djurens parti är årsmötet. På årsmötet utses valberedning revisor och
partistyrelse. Partistyrelsens roll är att i enlighet med årsmötets beslut, fatta beslut om ärenden mellan
årsmöten.
Under förutsättning att det finns tillräckligt med lämpliga kandidater, får varje lokalavdelning ha mindre
än 50% av ordinarie representanter i styrelsen, inklusive partiledare och partisekreterare. Detta
innefattar inte suppleanter till styrelsen.
I Djurens partis partiprogram står ”Inga kännande djur ska utnyttjas av människan på ett sätt som är
negativt för djuren.”. De individer som leder Djurens parti måste själva ha tagit avstånd mot
utnyttjande av djur. Detta innebär att:



Partiledare och partisekreterare ska stå för och leva efter veganismen
Alla övriga av årsmötet valda personer ska sträva efter veganismen.

Vidare ska alla individer som kandiderar för Djurens parti i olika val, inkluderat men är ej begränsat till
kommunalval, landstingsval, riksdagsval och val till europaparlamentet, uppfylla följande kriterier:



ej skada partiets intresse: att bedömas av partistyrelsen
avhålla sig från all slags aktivitet med eller mot djur som står i konflikt med partiets värdegrund
vilken beskrivs i vår vision och partiprogram.

Person som innehar ett förtroendeuppdrag för ett annat politiskt parti kan ej på samma gång inneha
ett förtroendeuppdrag som partiledare, partisekreterare, styrelseledamot eller annan position i Djurens
parti som väljs av årsmötet.
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Person som innehar ett förtroendeuppdrag för ett annat politiskt parti kan ej på samma gång kandidera
för Djurens parti i något val, inkluderat men ej begränsat till kommunalval, landstingsval, riksdagsval
och val till europeiska parlamentet.
Person som innehar ett förtroendeuppdrag för ett annat politiskt parti ska för att vara valbar till
förtroendeuppdrag för Djurens parti inför valet ha avsagt sig alla förtroendeuppdrag för annat politiskt
parti.
Partiets lokala avdelningar godkända av partistyrelsen har rätt att använda partiets namn och logga för
att bedriva kampanjarbete i enlighet med partiets syften.

3. Medlemskap
Medlemskap i Djurens parti är öppet för alla som vill vara med och verka för partiets syfte.
Medlemskapet gäller per kalenderår. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Utträde ur partiet sker
genom att skriftligen meddela partiets medlemsavdelning. Medlem som bryter mot Djurens partis
stadgar eller uppträder på sådant sätt att partiets verksamhet uppenbarligen skadas kan av årsmötet
eller partistyrelsen med en kvalificerad majoritet om 2/3 uteslutas som medlem.
Endast ett årsmöte eller en enhällig styrelse äger rätten att bevilja nytt medlemskap för en tidigare
utesluten medlem.

4. Samarbete med andra organisationer
Djurens parti kan, om styrelsen bedömer att det gagnar partiets syften, samarbeta med andra
organisationer. Samarbetet kan exempelvis röra samarrangemang, utbyte av information eller att
författa debattartiklar tillsammans. Djurens parti ska bara samarbeta med organisationer som delar vår
värdegrund och att organisationerna inte ska använda sig av våld eller hot för att uppnå sina mål.
Djurens parti tar avstånd från hot och våld.

5. Årsmöte
Djurens parti ska hålla årsmöte varje år mellan februari och maj. Årsmötet hålls på den tid och i den
lokal som partistyrelsen bestämmer. Extra årsmöte ska sammankallas under vilket tid som helst på året
om något av följande villkor är uppfyllda:



Om styrelsen beslutar om det
Om revisorerna enhälligt begär det



Om 20% av medlemmarna skriftligen begär det

6. Utlysning av årsmöte
Årsmötet ska utlysas senast tre månader före det datum årsmötet avses äga rum. Dagordningsförslag
ska bifogas utlysningen. Giltiga motioner och styrelsens eventuella yttrande däröver, styrelsens
propositioner samt verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse ska finnas medlemmarna
tillhanda senast tre veckor före det datum då årsmötet avses äga rum.

7. Årsmötets uppgifter
Årsmötet är partiets högsta beslutande organ. Årsmötet skall:



Utse ordförande, sekreterare och justerare
Fastställa dagordningen
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Justera röstlängden
Behandla frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
Behandla inkomna propositioner
Behandla inkomna motioner
Fastställa medlemsavgiften
Ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt revisorns
berättelse för den gångna verksamhetsperioden
Behandla frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Anta verksamhetsplan och budget
Välja ny partisekreterare samt två partiledare, om inte årsmötet röstar för att inte välja
en eller flera av dessa. Dessa blir även medlemmar i styrelsen.
Välja ny styrelse utöver partiledare och partisekreterare, samt suppleanter. Styrelsen ska
inräknat partiledare och partisekreterare bestå av totalt fyra till nio ledamöter samt två
till fem suppleanter. Antalet fastställs vid varje årsmöte.
Välja valberedning för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen består av tre
personer som inom sig utser sammankallande.
Välja en eller två revisorer och, om årsmötet vill, en revisorssuppleant
Behandla övriga frågor upptagna på dagordningen
Behandla under mötet väckta frågor

8. Rösträtt vid årsmötet
Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet har partiet vid mötet närvarande medlemmar som anmält sig
till mötet senast 5 dagar innan möte samt medlemmar som gett någon vid mötet närvarande medlem
skriftlig fullmakt att föra deras talan. Närvarande medlem kan bara föra talan för två frånvarande
medlemmar som den närvarande medlemmen erhållit skriftlig fullmakt ifrån. Fullmakten kan vara
allmän eller begränsa sig till vissa frågor och/eller specifika meningar. Årsmötet kan besluta om
yttranderätt för personer som deltar vid mötet utan att vara medlemmar i partiet.

9. Valbarhet och mandatperiod
Alla medlemmar är valbara till partistyrelsen om de blivit nominerade och godkänt nomineringen
senast 5 veckor före ordinarie årsmöte, eller senast 18 dagar före extra årsmöte. Mandatperioden för
samtliga ledamöter är fram till nästa ordinarie årsmöte. Detta gäller alla poster inom partiet.

10.Röstningsförfarande
Årsmötesbeslut tas med enkel majoritet. Då en medlem avsäger sig sin röst i någon fråga räknas denna
medlem bort från det totala antalet röstberättigade vid behandlandet av den aktuella frågan. Vid lika
röstetal ska årsmötet utarbeta ett kompromissförslag som kan godkännas av en majoritet av årsmötets
röstberättigade. Beslut tas genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning begärs. Alla på
röstlängden uppförda medlemmar har rätt att begära sluten omröstning. Undantag i
röstningsförfarandet föreligger för beslut om ändring av partiets namn och syfte, ändring av partiets
stadgar samt för beslut om partiets upplösande. Dessa undantag beskrivs i paragraf 17 respektive 18.

11.Motioner till årsmötet
Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska skriftligen vara
styrelsen tillhanda senast fem veckor före utlyst årsmötesdatum.
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Styrelsen äger rätt att besluta om att utöka tiden till sju veckor för speciella typer av motioner, t.ex.
partiprogramsmotioner, som kan kräva längre förberedelsetider.
En motion anses giltig då den insänts av medlem och inkommit i stadgeenlig tid. Samtliga giltiga
motioner ska behandlas av årsmötet.

12.Årsmötesprotokoll
Justerat protokoll från årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor efter årsmötet. I de
fall en vald styrelsemedlem har svenskt personnummer ska detta anges i protokollet. I annat fall ska
födelsedatum anges. Mötesprotokollet ska skrivas under av ordförande, sekreterare samt justerare.
Protokollet ska innefatta en närvarolista med samtliga mötesdeltagares namn och kontaktuppgifter.
Mötessekreteraren ansvarar tillsammans med den nya styrelsen för att protokollet blir justerat och
kommer medlemmarna tillhanda.

13.Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är att svara för partiets organisation och förvalta dess medel. I styrelsens uppgifter
ingår att:













Föra förteckning över partiets medlemmar
I stadgeenlig tid kalla till ordinarie årsmöte
Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för den gångna verksamhetsperioden till
revisor och medlemmar i samband med utlysandet av ordinarie årsmöte
Inom sig utse minst två firmatecknare för partiet
Inom sig utse sammankallande, kassör och sekreterare. Posten som sekreterare kan delegeras till
utomstående person.
Ansvara för att arkivera protokoll och hantera ekonomisk bokföring
Godkänna lokala avdelningar
Utifrån årsmötets beslut hantera frågor och verkställa beslut mellan årsmöten
Ansvara för partiets kommunikationspolicy och övriga policys som styrelsen beslutar om
Ansvara för all social media i partiets namn, vilket inkluderar, men är ej begränsat till, webbsida,
Facebooksida, Instagram- och Twitterkonton.
Styrelsen, med en kvalificerad majoritet om 2/3, kan utesluta medlemmar som bryter mot partiets
syfte.
Styrelsen med en kvalificerad majoritet om 2/3, kan utesluta en styrelsemedlem ur styrelsen som
visar sig vara olämplig för styrelsearbete. Exempel på ett sådant agerande kan vara brottslig
handling som sker under mandatperioden men det kan även vara att individen motarbetar
styrelsens arbete och försvårar för styrelsen att utföra sitt arbete såsom ålagt av årsmötet. Det kan
handla om, men är inte begränsat till, illojalt beteende såsom att läcka konfidentiell information till
personer utanför styrelsen eller att förtala andra styrelseledamöter eller medlemmar i partiet på
interna eller externa forum. Uteslutning måste alltid ske på skäliga grunder som är bevisade och
där regler varit tydliga från början.

14.Styrelsemöten
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna, eller suppleanter som inträder i
deras ställe, är närvarande. Beslut tas genom enkel majoritet, utom då det gäller uteslutningsärenden.
Styrelseledamot som lägger ner sin röst i någon fråga räknas bort från det totala antalet röstande. Vid
lika röstetal ska styrelsen utarbeta ett kompromissförslag som kan godkännas av en majoritet av
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styrelsens ledamöter. Protokoll från styrelsemöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor
efter mötets genomförande.
Suppleanter ska inkallas så att de suppleanter som inträtt i ledamots ställe färre gånger än andra
suppleanter i första hand ska kallas in som ersättare enligt den ordning som årsmötet beslutar.
Samtliga suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten men enbart suppleant som
inträtt i styrelseledamots ställe har rösträtt.

15.Tecknande av partiets firma
De av styrelsen utsedda firmatecknarna tecknar partiets firma på det sätt som styrelsen bestämt.

16.Valberedning
Valberedningsprocessen i partiet skall bedrivas på ett sådant sätt att en öppen och transparent process
i demokratisk anda främjas. Den av årsmötet utsedda valberedningen har till uppgift att förbereda
samtliga fram till nästa årsmöte. Valberedare är inte själva valbara till de val som de agerar valberedare
för.

17.Revisor
Revisorer ska avge revisorsberättelse till årsmötet. Revisorsberättelsen ska innefatta en
rekommendation till beslut till årsmötet i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Revisorerna ska löpande
få information från styrelsen om partiets verksamhet och ekonomi.

18.Ändring av partiets stadgar
Paragraf 18 ”Beslut om upplösning” kan ändras genom beslut med enkel majoritet av på röstlängden
uppförda medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Övriga av partiets stadgar kan
ändras genom beslut på ordinarie årsmöte med enkel majoritet av på röstlängden uppförda
medlemmar. Samtliga ändringar i stadgarna under ett årsmöte börja gälla direkt och påverkar därmed
kommande punkter på dagordningen. Då en medlem avsäger sig sin röst i frågan räknas denna medlem
bort från det totala antalet röstberättigade vid behandlandet av frågan.

19.Ändring av partiprogram
Ändringar i partiprogrammet behöver godkännas av ett årsmöte innan de kan göras, såvida de inte är
något av undantagen som listas här. Politiskt innehåll i partiprogrammet får inte ändras utan att
ändringarna först godkänns på ett årsmöte. Undantag: Ändringar av följande slag kan göras utan att
först godkännas på årsmöte: Rätta stavfel, grammatiska fel eller faktafel. Uppdatera siffror eller
faktapåståenden. Lägga till, ta bort och uppdatera källhänvisningar. Lägga till, ta bort eller ändra bilder,
färg och typsnitt.

20.Beslut om upplösning
Beslut om partiets upplösande ska fattas med två tredjedels majoritet av på röstlängden uppförda
medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Då en medlem eller flera medlemmar
avsäger sig sin röst i frågan räknas denna medlem bort från det totala antalet röstberättigande av
frågan. Eventuella tillgångar då partiets upplösts, efter det att skulder är betalda, ska skänkas till en
ideell organisation med liknande syfte som Djurens parti. Årsmötet ska i samband med beslut om
upplösning även ta beslut om till vilken organisation eller vilka organisationer tillgångarna ska skänkas.
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Antagna under årsmötet 2014-03-29 samt uppdaterade efter beslut under årsmötet 2015-05-09,
årsmötet 2016-05-22, årsmötet 2017-05-13 och årsmötet 2018-05-18.
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