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1. Ändamål 
Liberala Företagare (LF) är ett nätverk inom Liberalerna och utgår från parti-
stadgans § 11. LF:s målsättning är att samla företagare och andra näringslivs-
intresserade personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete, 
samt att fånga upp respektive sprida företagar- och näringslivsfrågor i syfte att 
bredda och förstärka alla delar av partiets politik med huvudsaklig inriktning 
inom sitt specialområde. Nätverket har med sin erfarenhet djup sakkompetens. 
Nätverket fungerar som referensgrupp när partiledningen behöver komplettera 
egna förslag med synpunkter från liberala företagare i landet. 
 
 
2. Organisation 
LF är ett rikstäckande nätverk. På nationell nivå finns ett liberalt nätverk med 
regionala LF-företrädare för länsförbunden. Detta leds av en styrgrupp efter 
förslag från årsstämman. LF:s organ är årsstämman, företrädarmötet och styr-
gruppen. Årsstämman är LF:s högsta beslutande organ.  
 
 
3. Politisk grund 
LF:s politiska grund sammanfattas i ett manifest som varje år fastställs av 
årsstämman. LF:s styrgrupp kan efter majoritetsomröstning ta ställning i frågor 
som inte berörs i detta manifest, efter diskussion med företrädarmötet. Om en 
styrgruppsledamot så kräver ska frågan lyftas till företrädarmötet för omröst-
ning. I övriga frågor ansluter sig LF till Liberalernas handlingsprogram.  
 
 
4. Delaktighet och information 
Förutom vad som anges i övriga punkter i dessa riktlinjer, ger LF information via 
ett nyhetsbrev, återfinns inom sociala medier och på Liberalernas debattforum 
”Insidan”. LF initierar även lokala möten inom sitt område. 
 
 
5. Styrgruppen 
Nätverket Liberala Företagare leds av en styrgrupp vald på årsstämman. LF:s 
styrgrupp består av ordförande samt högst fyra ledamöter. Styrgruppen ska 
fungera som ett förberedande och verkställande organ för årsstämman och 
företrädarmötet. Styrgruppen ansvarar inför årsstämman för vidtagna åtgärder. 
 
 
 
 



 
 
6. LF:s företrädarmöte 
Företrädarmötet består av regionala företrädare för länsförbunden, samt av 
LF:s styrgrupp och kallas till sammanträde av styrgruppen. Styrgruppen är 
skyldig kalla till sammanträde om minst 2/5-delar av företrädarna så begär. 
Företrädarmötet är beslutsmässigt om minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Företrädarmötet ska ha minst ett sammanträde per kalenderår. 
Avskrift av protokollet ska sändas till styrgruppen, länsförbunden och till 
Liberalernas partistyrelse. 
 
 
7. Årsstämman 
Årsstämman väljer styrgrupp. Valbara personer är medlemmar i nätverket. 
Årsstämman består av medlemmarna i Liberala Företagare. Motions- och 
rösträtt till årsstämman tillkommer varje medlem. Styrgruppen ska fastställa 
datum för årsstämman. Kallelse ska utgå senast åtta (8) veckor före års-
stämman. Motioner till årsstämman ska vara styrgruppen tillhanda senast tre 
(3) veckor innan datum för årsstämman. Handlingar till årsstämman ska sändas 
via e-post till medlemmarna minst två (2) veckor före årsstämman. Styrgruppen 
är skyldig kalla till årsstämma minst en gång per år eller om minst ¾-delar av 
företrädarna så begär. Sådan årsstämma ska hållas senast tio (10) veckor efter 
att begäran kommit in. Kallelse till extra årsstämma med handlingar ska sändas 
ut till medlemmarna minst två (2) veckor innan årsstämman. Avskrift av 
årsstämmoprotokollet ska sändas till styrgruppen, länsförbunden och till 
Liberalernas partistyrelse. 
 
 
8. Decharge, ekonomisk granskning och valberedning 
Årsstämman tillsätter decharge, ekonomiska granskare och valberedning. I 
dessa utskott utses ansvarig för att det interna arbetet genomförs. Dechargens 
och de ekonomiska granskarnas uppdrag omfattar verksamhetsåret. 
Dechargens uppgift är att granska styrgruppens ledamöter för att kontrollera att 
verksamheten genomförts i enlighet med riktlinjerna samt årsstämmobeslut och 
har rätt att få tillgång till alla protokoll och handlingar som styrgruppen tagit 
fram. Den ekonomiska granskningen ska gå igenom styrgruppens ekonomiska 
förvaltning och lämna sina rekommendationer till årsstämman och har rätt att 
granska bokföring och andra handlingar som är av betydelse för revisionen. 
Valberedningen (3 ledamöter) utses av årsstämman. Dess uppgift är att inför 
kommande årsstämma lägga fram förslag till styrgrupp. Dechargens och den 
ekonomiska granskningens slutgiltiga rapporter ska finnas tillgängliga för 
valberedningen och utgöra beslutsunderlag inför förslag från valberedningen till 
årsstämman.  
 

-------------------------------------------- 
1). Ur Liberalernas partistadga § 1: ”att samla personer med liberal samhällsåskådning till 
gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, 
att främja demokratisk utveckling samt att verka för val av personer med liberal åskådning till 
politiska förtroendeuppdrag”. 


