Medborgarpartiets stadgar
1. Namn och hemort
Föreningens namn är Medborgarpartiet r.p. (Kansalaispuolue r.p., Citizens´Party) och dess hemort är
Helsingfors.
2. Syfte och verksamhet
Syftet med Medborgarpartiet är att påverka Finlands, Europeiska unionens och hela mänsklighetens
framtid.
För att uppnå sitt syfte vill partiet påverka beslutsfattandet genom både direkt och representativ
demokrati.
Medborgarpartiet ämnar att påverka Finlands linje framför allt genom riksdagsval. Medborgarpartiet
arbetar så att det kan förena likasinnade politiska krafter.
Medborgarpartiet försvarar vårt lands självständighet och neutralitet. Detta förutsätter att den
Europeiska unionen utvecklas som en allians av suveräna stater och bevarandet av vårt land som ett
militärt alliansfritt och neutralt land.
Medborgarpartiet främjar internationellt samarbete och stöder fredliga lösningar av tvister. Partiet
eftersträvar till att stärka det nordiska samarbetet och främja stabilitet och förtroende, särskilt i
Finlands grannregioner.
Medborgarpartiet är aktivt i mänsklighetspolitiken. Det arbetar för att utrota fattigdomen och främja
miljö, social och ekonomisk hållbarhet i Finland, Europa och över hela världen.
Medborgarpartiet är en progressiv kraft som bygger på intellektuella, andliga och samhälleliga
värderingar. Det genomför en sund ekonomisk politik och syftar till att bygga ett jämlikt och
decentraliserat mänskligt samhälle.
Medborgarpartiet motsätter sig centraliserad metropolpolitik, vilket är skadligt för både invånarna i
huvudstadsregionen och landskapens städer samt för människorna på landsbygden. Partiet utvecklar
hela Finland jämlikt.
Medborgarpartiets inflytande är större desto starkare stöd det får från medborgarna. Genom sin
tillvaro försöker det påverka andra parters politik, vilka måste konkurrera med det om folkets stöd.
3. Emottagande och avskedande av medlemmar
Föreningens styrelse beslutar om emottagande och uppsägning av ledamöter.
Alla finländare har möjlighet att bli en understödsmedlem till Medborgarpartiet, genom att ansluta
sig till dess stödgrupp, genom vilken man kan få information om partiets verksamhet och påverka
dess politik.

4. Anslutnings- och medlemsavgift
Årsmötet bestämmer storleken på anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som
debiteras av medlemmarna. Av understödsmedlemmar debiteras inte någon medlemsavgift.
5. Styrelsen
Medborgarpartiets angelägenheter sköts av en partistyrelse, bestående av 3-20 medlemmar, som
väljs vid årsmötet. Till partistyrelsen kan väljas ledamöter från riksdagen eller Europa parlamentet
eller före detta ledamöter, som godkänts till medlemmar av föreningen samt högst fem andra
medlemmar från föreningen.
Partistyrelsen väljer bland sina medlemmar en ordförande och vice ordförande, som kallas
partiordförande och vice partiordförande, samt en partisekreterare.
6. Tecknande av föreningens namn
Medborgarpartiets namn tecknas av styrelsens ordförande.
7. Räkenskapsperiod
Medborgarpartiets räkenskapsperiod är kalenderåret.
8. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. Vid årsmötet fattas
beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
ansvarsskyldiga, väljs partistyrelsens medlemmar samt en eller två verksamhetsgranskare och
dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras
suppleanter. Varje år, i juni och augusti, hålls ett öppet och allmänt möte för alla medlemmar och
understödsmedlemmar.
Partiet upprätthåller kontinuerlig nära kontakt med sina medlemmar och understödsmedlemmar
genom modern direkt kommunikation.
9. Föreningens deltagande i statliga val
Medborgarpartiet fungerar i enlighet med vallagen som en förening och besluter om partiets
deltagande i riksdagssval, val till Europaparlamentet och presidentval.
Kandidater till valet av republikens president och Europaparlamentet kommer att väljas genom
medlemsomröstning i hela landet.
Kandidater till riksdagsval väljs genom medlemsomröstning med deltagande av partiets medlemmar
och understödsmedlemmar som bor i den berörda valkretsen. Verkställandet av omröstningen
besluts av partistyrelsen i ett allmänt möte dit partimedlemmar har kallats från valkretsen.
Kandidater nomineras av partistyrelsen, som kan avvika från resultatet av en omröstning på det sätt
som föreskrivs i vallagen. Partistyrelsen utnämner valombudsmännen till valkretsarna och deras
ställföreträdare.

10. Kallelse till föreningens möten
Partiets styrelse måste sammankalla möten i föreningen minst sju dagar före mötet, genom att
skicka en inbjudan till medlemmarna via e-post.
11. Användning av föreningens tillgångar vid upplösning
Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett
sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir
upplöst, används dess tillgångar för samma ändamål.

