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ARBETSORDNING FÖR MILJÖPARTIETS
FULLMÄKTIGEGRUPP I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

1.

Regionfullmäktigegruppen

1.1
Regionfullmäktigegruppen består av dem som valts till ledamöter och ersätare på partiets
valsedlar och är beslutsmässig när minst en från varje representerad valkrets är närvarande. (Miljöpartiet de
Gröna i Västra Götalands stadgar §10.1).
1.2
Till regionfullmäktigegruppen kallas även partiets presidieledamöter i centrala nämnder samt
hälso- och sjukvårdens beställar- och utförarstyrelser som adjungerade.

2. Arbetsformer vid gruppmötet
2.1
Gruppmötet är öppet för alla medlemmar. Alla partimedlemmar har yttranderätt,
regionfullmäktigegruppens medlemmar har därutöver förslags- och rösträtt.
2.2

Gruppmötet väljer gruppledare.

2.3

Gruppmötet beslutar om eventuellt delat gruppledaransvar.

2.4

Beredningsgruppen bereder ärenden till gruppmötet.

2.5
Kallelse med dagordning inför ordinarie möten är gruppen tillhanda senast en vecka före mötet.
Vid akuta frågor sammankallas extra möte med kortare varsel.
2.6

Gruppmötets beslut är vägledande för arbetet i fullmäktige, styrelser och nämnder.

3. Beredningsgruppen
3.1

Beredningsgruppens möten är öppna för alla medlemmar.

3.2

Beredningsgruppens arbete leds av den gruppledaren.

3.3
Beredningsgruppen bereder regionstyrelsens möten samt förbereder
regionfullmäktigegruppens möten.
3.4
Beredningsgruppen består av partiets representanter i regionstyrelsen samt med
representanter i regionfullmäktiges presidium och de politiska sekreterarna som adjungerade.
3.5

Gruppmötet kan besluta om delegering av frågor till beredningsgruppen.

3.6
Beredningsgruppen ska sträva efter samförstånd och ta upp viktiga frågor där de är oense med
gruppmötet om det är möjligt. Om lika röstetal uppstår och frågan måste avgöras innehar gruppledaren
utslagsröst.
3.7

Beredningsgruppen rapporterar om sitt arbete till gruppmötet.
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4. Gruppmötets innehåll
4.1
Gruppmötet skall behandla både aktuell och långsiktig politik, partiernas budgetförslag,
målsättningar och verksamhetsplanering.
4.2
Ledamot och ersättare kan initiera ärenden till gruppmötet.
4.3
Gruppledarna inhämtar i aktuella ärenden synpunkter från ledamöter och ersättare i berörda
nämnder och styrelser inför gruppmöten.

5. Fullmäktigegruppens verksamhet
5.1

Fullmäktigegruppen avger rapport om sitt arbete till varje ordinarie årsmöte.

5.2
Fullmäktigegruppen ska planera för och genomföra:
5.2.1
A) Partiets politik utifrån partiprogram och regionalt handlingsprogram.
5.2.2
B) Opinionsbildning i samarbete med styrelsen för MP VG, valkretsar, kommunavdelningar i
Västra Götaland, GU Väst samt Gröna Seniorer.
5.3

Fullmäktigegruppen är uppdragsgivare för de anställda.

5.4
Fullmäktigegruppens uppdrag åt de politiska sekreterarna är att bereda och genomföra ärenden,
vara sekreterare på gruppmöten, vara kontaktperson till MP VG- kansliet och samarbeta med andra partiers
politiska sekreterare och förvaltningar.

6. Avvikande åsikter i fullmäktigegruppen
6.1
Avvikande åsikter måste meddelas så tidigt som möjligt, dock senast på gruppmöte innan
fullmäktige. Om man under Regionfullmäktiges sammanträde kommer fram till avvikande mening, bör detta
snarast meddelas till gruppledare eller ansvar för frågan.
6.2

Fullmäktigegruppen skall sträva efter samförstånd.

7. Val av förtroendevalda
förtroendevalda till regionens nämnder mm
7.1
Valärenden avgörs enligt de bestämmelser som finns i Miljöpartiet de gröna i Västra Götalands
stadgar 13.
7.2
Vid val till nämdner mm skall kandidater redovisa de eventuella åsikter som avviker från det
regionala programmet och partiprogrammet.
7.3
Fullmäktigegruppen väljer fasta uppdrag för ledamöter och ersättare i regionen efter förslag
från valberedningen.
7.4
Fullmäktigegruppen väljer, även utan förslag från valberedningen, medlemmar i tillfälliga
informations- och beredningsgrupper.

8. Information
8.1
Gruppmötets kallelse ska publiceras på MP Västra Götalands hemsida. Kallelse samt dagordning
och protokoll ska publiceras på Gittans Västra Götalandskonferens samt sändas med E- post till de som
kallas. De gruppmedlemmar som önskar få kallelse utsänd via brevförsändelse, anmäler detta till den av
Västra Götalandsregionens administrativa sekreterare som har i uppdrag att serva Miljöpartiets
regionpolitiker.
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9. Revidering av arbetsordning
9.1

Fullmäktigegruppen arbetar efter den arbetsordning den fastställt.

9.2
Arbetsordningen revideras av regionfullmäktigegruppen vid behov, efter att förslag på ändringar
skickas med i kallelsen.
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BILAGA – REGIONORGANISATIONENS STADGAR I
RELEVANTA
RELEVANTA DELAR
§ 10 Regionfullmäktigegruppen
10.3 Regionfullmäktigegruppens uppgifter är:
- att utifrån partiprogram och regionalt handlingsprogram driva politik i VG-regionen
- att driva opinionsbildning i samråd med styrelsen för MP VG, valkretsar,
kommunavdelningar i Västra Götaland samt GU Väst
- att avge en rapport om sitt arbete till varje ordinarie årsmöte
- att upprätta en skriftlig arbetsordning och följa denna
Stadgar för MP i Västra Götaland
10.4 Vid nominering till regionfullmäktigevalsedel ska kandidater redovisa de eventuella
åsikter som avviker från det regionala programmet och partiprogrammet
10.5 Regionfullmäktigegruppen väljer efter förslag från valberedningen ledamöter och
ersättare till politiska uppdrag
10.6 Nominerade till politiska uppdrag i VG-regionen har rätt att presentera sig på
beslutsmöte om detta
10.7 Att regionfullmäktigegruppen skall lägga förslag på regionalt valprogram
§ 12 Förtroendevalda
12.1 Varje organ i regionorganisationen bör bestå av minst 40 procent av varje kön.
12.2 Vid nomineringar till regionpolitiska uppdrag och andra förtroendeuppdrag ska
följande principer gälla:
- alla medlemmar i Miljöpartiet har rätt att nominera, bli nominerade och nominera sig själva.
- förtroendeuppdrag fördelas på så många medlemmar som möjligt, jämnt fördelade över
Västra Götaland och valkretsarna och med hänsyn till kompetens, geografi, etnicitet, kön och
ålder
12.3 Medlem får inte inneha en plats i något organ i regionorganisationen längre tid än tolv år
i följd
12.4 Regionfullmäktigledamot får högst sitta tre mandatperioder och samma person får
därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom en mandatperiod
12.5 En medlem kan inte samtidigt ha uppdrag i mer än ett av organen: styrelse, valberedning
eller revision
12.6 Anställda inom partiets regionorganisation får inte vara valda till styrelsen, revisionen
eller valberedningen. Detta gäller inte förtroendevalda som är arvoderad
§ 13 Beslutsfattande
13.1 Beslut i regionorganisationen fattas med enkel majoritet om inte annat angivs i dessa
stadgar
13.2 Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas i regionorganisationen
13.3 Beslut sker alltid öppet utom vid personval då sluten omröstning sker om så begärs
13.4 Beslut fattas med enkel majoritet och vid behov med flera omgångar där hälften av
kandidaterna med högst röstvärde går vidare till slutomgång
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