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Republikanska föreningens 

 

riktlinjer för 
lokalavdelningar 
Bilaga till stadgarna. Antagna vid 2014 års kongress. 
 
Republikanska föreningen är en nationell förening. Medlemmar upptas i 
Republikanska föreningen och har möjlighet att ansluta sig till (inte i) en 
lokalavdelning. Aktiva lokalavdelningar är en viktig del i arbetet för att införa republik. 
Lokalavdelningarna ger medlemmar möjlighet att träffa meningsfränder och slipa 
argumenten på sin hemort men också att föra ut föreningens åsikter i lokal media. 

Verksamhetsstöd 
Varje lokalavdelning erhåller ett (lika stort) verksamhetsstöd i föreningens budget. 
Pengarna skall användas till syften som främjar/sammanfaller med föreningens mål. 
Om pengarna förbrukats kan lokalavdelningen äska om ytterligare medel. Äskandet 
skall innehålla en beskrivning av ändamålet för detta. 

Organisation 
I det lokala arbetet företräder lokalavdelningen föreningens syfte och grafiska profil. 
Lokalavdelningen skall inom sig utse en kontaktperson (sammankallande). 
Lokalavdelningen kan även inrätta andra poster. De av kongressen beslutade stadgarna 
gäller alla delar av dess verksamhet. En lokalavdelning kan anta en arbetsbeskrivning 
eller motsvarande för det lokala arbetet. 
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1. Möjligheter 2. Skyldigheter 3. Rättigheter 

1.1 Äska pengar från 
föreningens styrelse. 

2.1 Inkomma med en 
verksamhetsberättelse. 

3.1 Nå medlemmar inom 
lokalavdelningens område 
genom kansliet. 

1.2 Arrangera och ta del av 
internutbildningar. 

2.2 Utse en kontaktperson 
(sammankallande). 

3.2 Agera talesperson i 
lokalmedia. 

1.3 Inom sig utse 
ansvarområden, exempelvis 
kassör. 

2.3 Följa föreningens 
stadgar och andra 
styrdokument. 

3.3 Få en summa avsatt i 
föreningens budget. 

1.4 Öppna konton på sociala 
medier. 

2.4 I tid inkomma med 
samtliga underlag för 
utgifter under 
verksamhetsåret. 

3.4 Representera 
föreningen inom 
lokalavdelningens område. 

1.5 Samarbeta med andra 
lokalavdelningar och 
utomstående föreningar. 

2.5 Besvara frågor från 
medlemmar, styrelse, 
allmänhet och media. 

3.5 Kalla till medlemsmöten 
i upptagningsområdet 
genom kansliet. 

1.6 Göra sin röst hörd i 
föreningens arbetsgruppers 
arbete. 

2.6 Löpande informera 
föreningens styrelse och 
kansli om kommande 
aktiviteter. Speciellt till 
Reform. 

3.6 Få information från 
styrelsen i det arbete som 
berör lokalavdelningarna. 

1.7 Skicka in bidrag till 
Reform. 

2.7 Följa föreningens 
grafiska profil. 

3.8 Tilldelas en eller flera 
kontaktpersoner. 

1.8 Anordna interna sociala 
aktiviteter. 

 3.9 Erhålla dagordning till 
styrelsemöten, undantaget 
personalfrågor eller andra 
frågor som kan kräva 
diskretion. 

1.9 Anta en egen 
arbetsbeskrivning. 

 3.10 Få råd och stöd både 
när det gäller externa och 
interna aktiviteter. 

  3.11 Vända sig till kansliet 
för råd och stöd för att 
kunna genomföra planerade 
aktiviteter. 

 


