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Avdelningens två ordförande och styrelsen, med hjälp av kassör och
kanslist ansvarar för partiorganisationen och medlemsmöten.
Kanslipersonalen arbetar på uppdrag av styrelsen och ansvarar för
administration och bokföring. Kanslipersonalen ska även vara avdelningen
behjälplig med medlemsutskick och hantera eventuella uppdrag från styrelsen.
Tillfälliga arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen eller medlemsmöte för att
förbereda och/eller utreda inför kommande beslut eller genomföra/verkställa
tagna beslut. En sammankallande väljs och efter avslutat uppdrag upplöses
gruppen.
Valgruppen är en tillfällig arbetsgrupp som utses hösten före valår. Gruppen
ansvarar för övergripande valsamordning, valstuga och valstugeschema,
annonsering, debattsamordning, riksbesök, mediakontakter, insändare och
artiklar, utdelning och utskick av valsedlar och material, tryck av lokalt material,
beställning av valmaterial, mailsvar med mera. I gruppen bör gruppledare eller
kommunalråd, sammankallande, politisk sekreterare, kanslist och kassör ingå.
Valberedningen föreslår medlemsmötet eller styrelsen lämpliga personer till
uppdrag inom partiorganisationen och för förtroendeposter i kommunen.
Gruppledarna och Kommunfullmäktigegruppen (ledamöter + ersättare),
med hjälp av politisk sekreterare, ansvarar för den politiska organisationen,
NOS-möten samt politisk kommunikation med media och väljare.
Politisk sekreterare är de förtroendevalda behjälplig och ansvarar för politisk
administration, information samt kommunikation inom partiorganisationen. Den
politiska sekreteraren arbetar även med kontinuerlig uppföljning och utveckling
av det politiska arbetet, dokumenterar politiska framgångar i enlighet med
handlingsprogrammet och sköter avdelningens facebook- och hemsida. Utöver
detta har den politiska sekreteraren dessutom ett övergripande ansvar för
avdelningens presskontakter och externa kommunikation.
De förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser ansvarar för
politiken och samarbetet i respektive forum och för att kontinuerligt rapportera
till gruppledare och politisk sekreterare på NOS-möten.
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Årsmötet är högsta beslutande organ och sker på styrelsens kallelse under årets
första kvartal. Då görs till exempel val av sammankallande, styrelse, kassör,
valberedning samt eventuella stadgeändringar.
Medlemsmötet är högsta beslutande organ efter årsmötet och sker på
styrelsens kallelse minst fyra gånger per år. Då tas beslut enligt dagordning
utskickad senast en vecka i förväg.
Styrelsemötet är ett beslutande organ mellan medlemsmöten inom ramen för
medlemsmötets beslut och anvisningar och sker på ordförandens kallelse vid
behov, dock minst fyra gånger per år. Grön Ungdoms, Gröna Studenters och
Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom avdelningens
verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till
styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Styrelsemöten är öppna för medlemmar.
NOS-mötet (Nämnder Och Styrelser) är ett politiskt informerande och
rådgivande organ främst för partiets alla representanter i nämnder och styrelser i
Västerås kommun. NOS-mötena är öppna för alla avdelningens medlemmar och
de sker på kallelse av gruppledarna cirka 7 gånger per år. Inför varje möte skickas
en kort summering av det politiska läget i stadens nämnder och styrelser till den
politiska sekreteraren som sammanställer dem i en gemensam rapport. Under
mötet kommer gruppsamtal inom bland annat sociala frågor, skolfrågor och
samhällsbyggnadsfrågor ske med fokus på aktuella händelser inom respektive
område och hur vi vill agera.
Bar grön är ett informellt forum för politisk idéutveckling och diskussion. En
Bar grön inleds vanligtvis med en presentation eller ett panelsamtal och följs
sedan av fritt umgänge på någon av stadens barer. Bar grön-tillställningar är
öppna både för medlemmar och allmänhet.

