
 

 

 

 

Gjeldende vedtekter for  
Sosialistisk Ungdom 
Vedtatt på SUs 12. ordinære landsmøte juni 1992 med endringer på: 

• SUs 13. ordinære landsmøte - april 1994 
• SUs 14. ordinære landsmøte - juni 1996 
• SUs 15. ordinære landsmøte - april 1997 
• SUs 16. ordinære landsmøte - juni 1998 
• SUs 17. ordinære landsmøte - mars 1999 
• SUs 18. ordinære landsmøte - sept 2000 
• SUs 19. ordinære landsmøte - juni 2002 
• SUs 20. ordinære landsmøte - juni 2004 
• SUs 21. ordinære landsmøte - juni 2006 
• SUs 23. ordinære landsmøte - juni 2010 
• SUs 24. ordinære landsmøte - juni 2012 
• SUs 25. ordinære landsmøte - juni 2014 
• SUs 27. ordinære landsmøte – juli 2018 

 

  



§ 1 Formålsparagraf 
1.1. Organisasjonens navn er Sosialistisk Ungdom på norsk, Sosialistalaš Nuoraid Searvi på 
nordsamisk, Barkobielien noeri siebrie på sørsamisk, Sosiálisstalasj Nuorajsiebrre på 
lulesamisk, Sosialistiset nuoret på kvensk, og Socialist Youth på engelsk.  

1.2. Sosialistisk Ungdoms (SUs) formål er å organisere ungdom i kamp for sosialisme og 
feminisme, slik det kommer til uttrykk i SUs prinsipprogram.  

1.3. SU er Sosialistisk Venstrepartis (SVs) ungdomsorganisasjon. 

 

§ 2 Sosialistisk Ungdoms vedtekter 

2.1 Status 

2.1.1. Alle medlemmer av og organisasjonsledd i Sosialistisk Ungdom plikter å følge SUs 
vedtekter. Lokal- og fylkeslag i SU kan i tillegg vedta egne vedtekter. Der et lokal- eller 
fylkeslags vedtekter kommer i konflikt med SUs vedtekter, gjelder de sentrale vedtektene. 

 

2.2 Vedtektsendringer 

2.2.1. SUs vedtekter kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall. 

2.2.2. Vedtektsendringer gjøres gyldig fra det øyeblikket landsmøtet blir hevet. 

 

2.3 Tolkning av vedtektene 

2.3.1. Oppstår det ulike tolkninger av hvordan vedtektene skal forstås, gjelder sentralstyrets 
forståelse inntil landsstyret gir sin tolkning. 

2.3.2. Når det foreligger tvil om tolkning av vedtektene, påligger det sentralstyret og 
landsstyret å sørge for at saken fremmes på førstkommende landsstyremøte etter at saken 
er blitt reist. 

 

§3 Sosialistisk Ungdoms prinsipprogram 

3.1 Status 



3.1.1. Oppstår det konflikt mellom SUs prinsipprogram og andre vedtak fattet i SUs organer 
gjelder SUs landsmøtevedtatte prinsipprogram som SUs politikk. 

3.1.2. Oppstår det ulike tolkninger av hvordan prinsipprogrammet skal forstås, gjelder 
sentralstyrets forståelse inntil landsstyret gir sin tolkning. 

3.1.3. Når det foreligger tvil om tolkning av prinsipprogrammet, påligger det sentralstyret 
og landsstyret å sørge for at saken fremmes på førstkommende landsstyremøte etter at 
saken er blitt reist. 

 

§4 Organisasjonsprinsipp 

4.1 Binding av representanter 

4.1.1. Organ som velger representanter til et møte eller høyere organ i organisasjonen kan 
med vanlig flertall binde representanten til å stemme på en bestemt måte i saker som er 
kjent når bindinga skjer. 

4.1.2. Regionale representanter kan bindes av et vanlig flertall av regionens 
landsstyrerepresentanter i landsstyrevoteringer 

 

4.2 Tilbaketrekking av tillitsverv 

4.2.1. Det organ som har valgt en representant til et tillitsverv kan ta vervet fra medlemmet 
dersom organet ikke lenger har tillit til vedkommende. 

 

4.3 Begrensning av verv 

4.3.1. Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha verv i regionale, fylkes- eller lokale 
organ, og kan ikke møte i landsstyret for disse organ. 

 

4.4 Kjønnskvotering 

4.4.1. Det skal i alle SUs valgte organer være minst 40% jenter. 

4.4.2. Denne regelen kan man se bort fra med 3/4 flertall. 

 

4.5 Arrangementer 

4.5.1. Det er forbud mot alkohol og ulovlige rusmidler på alle arrangementer i regi av SU. 



4.5.2. Det er forbud mot seksuell trakassering og mobbing på alle arrangementer i regi av 
SU. 

 

4.6 Politiske vedtak 

4.6.1. Der det oppstår konflikt mellom ulike politiske vedtak i organisasjonen, gjelder 
vedtaket fra det organ med høyest status. Oppstår det konflikt mellom vedtak fra samme 
organ, gjelder det nyeste vedtaket. 

 

4.7 Vedtak og beslutningsdyktighet 

4.7.1. I SU fattes vedtak med vanlig flertall. Unntaket er endring av vedtektene. 

4.7.2. Et valgt organ i SU er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og minst 
halvparten av de som har stemmerett er til stede. 

 

4.8 Partiskatt 

4.8.1. Medlemmer av Sosialistisk Ungdom som har folkevalgte verv med godtgjørelse eller 
lønn for Sosialistisk Venstreparti skal betale en partiskatt på 10% til Sosialistisk Ungdom 
nasjonalt. 

 

4.9 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep 

4.9.1. Sentralstyret utarbeider og landsstyret vedtar interne retningslinjer for hvordan SU 
skal håndtere saker som omhandler seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Minst en 
gang hver landsmøteperiode skal disse retningslinjene revideres og oppdateres av 
sentralstyret og landsstyret. 

 

§5 Medlemskap 

5.1 Kriterier for medlemskap 

5.1.1. Sosialistisk Ungdom er åpen for alle som er under 30 år, betaler gjeldende 
kontingentsats, retter seg etter organisasjonens vedtekter, støtter seg til organisasjonens 
grunnleggende ideologi, ikke er medlem i andre parti-politiske organisasjoner, med unntak 
av Sosialistisk Venstreparti, eller sterkt opposisjonerende organisasjoner. 



5.1.2. Bruk av vold som politisk virkemiddel og bruk av vold under arrangement er uforenlig 
med medlemskap i Sosialistisk Ungdom. 

5.1.3. Medlemmer av SU har vanlig stemmerett etter 1 måneds medlemskap. 3⁄4 av de 
opprinnelig stemmeberettigede kan innvilge medlemmer stemmerett før dette. 

5.1.4. Personer over 30 år kan tegne støttemedlemskap i Sosialistisk Ungdom. 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett i SUs organer. 

 

5.2 Eksklusjon 

5.2.1. Et medlem som bryter sosialistisk ungdom sine etiske retningslinjer for medlemskap, 
eller bruker vold som nevnt i 5.1.2 kan ekskluderes fra organisasjonen.  

5.2.2. Etiske retningslinjer for medlemskap i Sosialistisk Ungdom og sanksjoner for brudd på 
disse vedtas og revideres av landsstyret.» 

5.2.3. Brudd på retningslinjene meldes til og håndteres av AU i henhold til gjeldende 
retningslinjer og sanksjonsmuligheter. I tvilstilfeller og ved anking av vedtak, blir saken 
behandlet av Landsstyret i lukket møte, med taushetsplikt for alle deltakere.  

5.2.4. For å gjøre eksklusjonsvedtak må AU være enstemmig og Landsstyret skal ha 2/3 dels 
flertall. 

5.2.5. For å få medlemsstatus igjen etter eksklusjon, må et eller flere nåværende 
medlemmer begjære medlemskap på vegne av personen, behandling av saken gjøres av 
arbeidsutvalget. Landsstyret skal godkjenne nyinnmeldelse. 

 

§6 Kontingent 

6.1 Kontingenten betales inn til SU sentralt en gang i året. Landsstyret fastsetter en 
kontingentsats for vanlige medlemmer og en kontingentsats for støttemedlemmer. 

6.2 Medlemskapet utgår dersom kontingenten ikke er betalt på to år. For å ha stemmerett i 
SUs organer må man ha betalt kontingent inneværende år. 

 

§7 Lokallaget 

 

7.1 Lokallagets stilling 



7.1.1. Lokallaget er Sosialistisk Ungdoms grunnorganisasjon. Det omfatter vanligvis en 
kommune, en stemmekrets eller et naturlig avgrenset område. 

7.1.2. Et lokallag må ha minst 3 medlemmer for å ha status som lag. Nye lag kan opprettes 
etter godkjennelse fra fylkeslaget eller sentralstyret. 

7.1.3. Lokallaget velger selv sin organisasjonsform, men alle skal ha en økonomiansvarlig og 
en årsmøtevalgt revisor. Lokallag som ikke har årsmøtevedtatte vedtekter omfattes av SUs 
standardvedtekter for lokallag. 

 

7.2 Lokallagets årsmøte 

7.2.1. Lokallaget skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av mars, som minst skal 
behandle årsberetning, vedtekter, regnskap, og velge styre. Årsmøtet er satt sammen av 
alle medlemmene i lokallaget. Sosialistisk Venstreparti inviteres som observatør til 
årsmøtet. 

7.2.2. Innkalling med dagsorden skal være medlemmene i hende minst 2 uker før årsmøtet. 

7.2.3. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret mener det er nødvendig eller når minst 
1/3 av medlemmene krever det. 

 

7.3 Oppløsning av lokallaget 

7.3.1. Et lokallag kan ikke oppløses så lenge 3 medlemmer ønsker å fortsette driften. 
Dersom et lag oppløses skal fylkeslaget overta eiendelene. 

 

7.4 Lokallagets oppgaver 

7.4.1. Lokallagets oppgave er å arbeide for oppslutning om SU og SUs politikk i sitt distrikt. 

7.4.2. Lokallaget plikter å innlevere årsmelding til SU sentralt etter hvert årsmøte. 

 

 

§8 Fylkeslaget 

8.1 Fylkeslagets stilling 

8.1.1. Fylkeslaget velger selv sin organisasjonsform, men alle skal ha en økonomiansvarlig, 
en årsmøtevalgt revisor og en landsstyrerepresentant med vara. 



 

8.2 Fylkeslagets årsmøte 

8.2.1. Fylkeslaget skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av mars, som minst skal 
behandle årsberetning, regnskap, budsjett og handlingsprogram. Årsmøtet er satt sammen 
av medlemmene I fylket. Det enkelte fylke kan vedta begrensninger for årsmøtets 
sammensetning basert på medlemstall I lokallaga. Slike regler skal godkjennes av 
sentralstyret. 

8.2.2. Innkalling med dagsorden må være medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet. 

8.2.3. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker i 
forveien og være sendt ut til lokallaga minst 1 uke før årsmøtet. 

8.2.4. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når fylkesstyret vedtar det, eller når minst 1/3 av 
lokallaga eller lag som representerer minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det. 

 

8.3 Oppløsning av fylkeslaget 

8.3.1. Et fylkeslag kan ikke oppløses så lenge 1 lokallag ønsker å fortsette driften. Dersom et 
fylkeslag oppløses skal SUs sentralorganisasjon overta dets eiendeler. 

 

8.4 Fylkeslagets oppgaver 

8.4.1. Fylkeslagets oppgaver er: 

• å være bindeledd mellom SUs sentralorganisasjon og lokallaga 
• å legge til rette for aktivisme og studiearbeid i lokallaga 
• å ta initiativ for å skape og hjelpe fram nye lokallag, og særlig støtte svake lokallag i 

fylket. 

 

8.5 Fylkeslagets ansvar for lokallaga 

8.5.1. Fylkeslaget kan om det finner det nødvendig innkalle til medlemsmøte i et lokallag. 

 

§9 Studentarbeiderlag 
9.1 Studentarbeiderlagets stilling  

9.1.1. Det kan opprettes studentarbeiderlag i SU. 



9.1.2. Studentarbeiderlagene vedtar sine egne vedtekter. 

 

9.2 Alkohol 

9.2.1. Studentarbeiderlagene har unntak fra SUs vedtekter om alkoholforbud på 
arrangement, så lenge det ikke er medlemmer tilstede som er under 18 år.  

9.2.2. Studentarbeiderlaget kan ikke bruke lagets midler på alkohol til sine medlemmer. 

9.2.3. Under årsmøtet og styremøter er det ikke lov å nyte alkohol før alle voteringer er 
ferdig og møtet er hevet.  

 

9.3 Etiske retningslinjer 

9.3.1. Studentarbeiderlagene må rette seg etter SUs etiske retningslinjer.  

 

9.4 Oppløsning 

9.4.1. Studentarbeiderlaget kan ikke oppløses så lenge minst tre medlemmer vil 
opprettholde driften. Ved en oppløsning skal eiendeler og midler overføres til nærmeste 
lokallag eller fylkesstyret. 

 

§10 Sentralstyret 

10.1 Sentralstyrets stilling 

10.1.1. Sentralstyret står for den daglige ledelsen av Sosialistisk Ungdom, og skal forvalte de 
organisatoriske og politiske føringene landsmøtet og landsstyret setter. Sentralstyret 
består av 11-13 medlemmer. Antallet sentralstyremedlemmer bør ikke være delelig på to. 
Av disse skal det ved særskilt valg velges et arbeidsutvalg bestående av 4 medlemmer, samt 
2 vararepresentanter til AU. I tillegg til dette skal det sitte en internasjonal, en feministisk, 
en miljøpolitisk og en faglig leder i sentralstyret. 

10.1.2. Arbeidsutvalget skal forberede og koordinere sentralstyrets arbeid. I arbeidsutvalget 
sitter leder, generalsekretær, 1. nestleder og 2. nestleder. Sentralstyret delegerer oppgaver 
til Arbeidsutvalget med 2/3 flertall. 

10.1.3. Sentralstyrets medlemmer velges til en landsmøteperiode. 

 



10.2 Stemmelikhet 

10.2.1. Ved stemmelikhet i sentralstyret skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt 
stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet i personsaker avgjøres saken ved 
loddtrekning. 

 

10.3 Sentralstyrets oppgaver 

10.3.1. Sentralstyrets oppgave er å gjøre vedtak og følge opp saker og initiativ og dessuten 
ta initiativ innenfor de rammer som landsmøtet og landsstyret setter opp. 

10.3.2. Sentralstyret foretar ansettelser sentralt, i tråd med de budsjettrammene som er 
lagt av landsstyret. 

10.3.3. Leder og generalsekretær har underskriftrett på vegne av SU. 

10.3.4. Sentralstyret velger regionsfaddere. 

 

10.4 Sentralstyrets møter 

10.4.1. Protokoller fra sentralstyrets møter skal gjøres tilgjengelig for organisasjonen, med 
unntak av saker der hensyn til enkeltpersoner er relevante. 

 

§11 Landsstyret 

11.1 Landsstyrets stilling og sammensetning 

11.1.1. Landsstyret er Sosialistisk Ungdom sitt høyeste organ mellom landsmøtene og 
organisasjonens øverste politiske ledelse. Landsstyret er sammensatt av en representant fra 
alle valgkretser for stortingsvalg, som er valgt på årsmøte i tilhørende fylker, fem regionale 
landsstyrerepresentanter samt sentralstyret – til sammen høyst 37 medlemmer. 

11.1.2. I landsstyret har leder, 1. nestleder og generalsekretær, de 5 regionale 
landsstyrerepresentantene samt én årsmøtevalgt representant for hver valgkrets tale, 
forslags-, og stemmerett. Sentralstyrets øvrige medlemmer har tale- og forslagsrett. 

11.1.3. Leder, 1. nestleder og generalsekretær har ikke stemmerett under godkjenning av 
regnskap. 

11.1.4. Sosialistisk Venstreparti inviteres som observatør til landsstyremøtene. 

 

11.2 Regionale landsstyrerepresentanter 



11.2.1. De regionale landsstyrerepresentantene skal representere sine regioner, med alle 
fylker og stortingsvalgkretser som inngår i disse. De regionale representantene har en 
fadderfunksjon i sin region og må følge det mandatet som er lagt av regionens 
landsmøtedelegasjon og som er godkjent av landsmøtet. 

11.2.2. Dersom regional representant ikke er jente skal første vara være det. 

11.2.3. Hvis et flertall av fylkesstyrene i regionen ikke lenger har tillit til den regionale 
landsstyrerepresentanten kan tillitsvervet tilbakekalles. Ny representant skal innstilles av 
alle fylker og det er landsstyret som fatter vedtak. Ny regional velges etter samme mandat 
som den første representanten ble valgt på foregående landsmøte. 

 

11.3 Mandat og valg av regionale landsstyrerepresentant 

11.3.1. Mandatet for den regionale representanten skal nedsettes under de regionale 
landsmøteforberedende møter, såfremt delegasjonsmedlemmer fra minst to fylker er 
tilstede. Om så ikke er tilfelle blir mandatet for forrige landsmøteperiode gjeldende. 

11.3.2. Valgkomite for regional landsstyrerepresentant nedsettes etter at mandatet er 
utformet under regionalt landsmøteforberedende møte. Valgkomiteen innstiller på én 
representant og to varaer. Om den valgte representanten ikke er kvinne, skal 1. vara være 
det. Innstillingen skal være landsmøtedelegasjonen i hende senest 24 timer før valget 
avholdes.  

11.3.3. De valgte regionale landsstyrerepresentantene og mandat skal godkjennes av 
landsmøtet. 

11.4 Valg av landsstyrerepresentanter fra valgkretsene 

11.4.1. Hvert fylkeslag velger på sitt årsmøte en representant og to varaer fra hver valgkrets. 
Lik kjønnsfordeling i fylkeslagenes landsstyrerepresentasjon skal etterstrebes, om 
representanten ikke er kvinne, skal 1. vara være det. 

11.4.2. Sentralstyret skal til enhver tid være klar over den totale kjønnsbalansen i 
landsstyret. Dersom denne ikke oppfyller kravene i § 4.4.1, kan det kreves at et fylke sender 
vara i stedet for landsstyrerepresentant. I slike tilfeller skal det trekkes lodd om hvilket fylke 
som skal sende første vara. Ett og samme fylke kan ikke pålegges å to ganger på rad bytte 
landsstyrerepresentant. 

 

11.5 Overlapping 

11.5.1. Når et fylkeslag velger ny landsstyrerepresentant kan den gamle 
landsstyrerepresentanten delta på det første landsstyremøtet etter at ny 



landsstyrerepresentant er valgt. Den gamle landsstyrerepresentanten deltar med tale-, og 
forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

11.6 Landsstyrets møter 

11.6.1. Landsstyret skal ha minst 5 møter i året. Innkalling og foreløpig dagsorden skal 
sendes ut minst en måned før møtet. 

11.6.2. Referater fra landsstyrets møter skal gjøres tilgjengelige for organisasjonen, med 
unntak av saker der hensyn til enkeltpersoner er relevante. 

 

11.7 Landsstyrets oppgaver 

11.7.1. Landsstyret er organisasjonens øverste politiske ledelse og har ansvar for at 
organisasjonens aktiviteter er i samsvar med landsmøtevedtakene. 

11.7.2. Landsstyret skal i forkant av landsmøtet sette fram forslag til dagsorden, 
medlemmer til komiteer og vedta delegatnøkkel. Landsstyret skal også innstille på vedtak 
til alle landsmøtedokumenter.  

11.7.3. Landsstyret har som organisatoriske oppgaver å vedta budsjett, godkjenne 
regnskap, følge opp handlingsprogrammet og å supplere sentralstyremedlemmer utenom 
arbeidsutvalget i kalenderår der det ikke er landsmøte. 

11.7.4. Regnskapet til SU skal revideres av et eksternt autorisert revisjonskontor. 
Revisjonsrapport skal foreligge ved behandling av årsregnskaper. Landsstyret godkjenner 
valg av revisor. 

 

11.8 Ekstraordinært landsstyremøte 

11.8.1. Ekstraordinært landsstyremøte blir holdt når sentralstyret vedtar det, eller når minst 
1/3 av landsstyrerepresentantene eller landsstyrerepresentanter som representerer 1/3 av 
medlemmene krever det. 

 

11.9 Stemmelikhet 

11.9.1. Ved stemmelikhet i landsstyret skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt 
stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet i personsaker avgjøres saken ved 
loddtrekning. 

 



§12 Valgkomité 

 

12.1 Valgkomitéen velges av landsstyret etter innstilling fra sentralstyret. Valgkomitéen har 
til oppgave å innstille på sentralstyret til valg på landsmøtet.  

12.2 Komitéen skal ta hensyn til kjønnsfordeling, geografisk spredning og politisk bredde i 
sammensetning av sentralstyret.  

12.3 Valgkomitéen skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer. Et flertall av 
komitéen kan ikke ta gjenvalg til valgkomitéen. Medlemmer i komitéen kan ikke stille til 
valg til sentralstyret. Det skal ikke være et flertall av medlemmer fra landsstyret og 
sentralstyret i komitéen. Dersom medlemmer av komiteen trekker seg i løpet av 
arbeidsperioden erstattes de av varamedlemmer.  

12.4 Landsmøtet velger en ny valgkomité som skal jobbe under landsmøte. Komiteen skal 
bestå av tre av medlemmene i forberedende valgkomité og to nye medlemmer fra 
delegasjonenes observatører. 

 

§13 Landsmøtet 

 

13.1 Landsmøtets stilling 

13.1.1. Landsmøtet er det høyeste organet i Sosialistisk Ungdom. Organisatoriske og 
politiske vedtak gjort av landsmøtet representerer SUs offisielle syn i de aktuelle sakene. 

 

13.2 Landsmøtets sammensetning 

13.2.1. Landsstyret vedtar det samlede antallet delegater samt fordelingsnøkkel for antall 
delegater fra hvert fylke. Fordelingsnøkkelen skal være basert på medlemstall i fylkeslaget. 
Hvert fylke skal uansett medlemstall ha minst 2 delegater. 

13.2.2. Fylkesstyret innstiller på en landsmøtedelegasjon. Innstillingen skal vektlegge 
kjønnsbalanse, med minst 40% kvinner, geografisk spredning og ulike politiske 
standpunkter i fylket. Delegasjonen blir valgt av et fylkesmøte der alle fylkets medlemmer 
stiller med tale-, forslags- og stemmerett. 

13.2.3. Landsstyrets medlemmer, herunder også sentralstyret, møter med de samme 
rettigheter som i landsstyret. Dette kommer i tillegg til den vedtatte størrelsen på 
fylkesdelegasjonen. 



13.2.4. Sosialistisk Venstreparti inviteres som observatør til landsmøtet. 

13.2.5. Landsorganisasjonen inviteres som observatør til landsmøtet 

 

13.3 Landsmøtets frister, hyppighet og beslutningsdyktighet 

13.3.1. Det avholdes landsmøte i ikke-valgår. 

13.3.2. Alle medlemmer av, og valgte organer i, SU har forslagsrett til de saker som skal 
behandles på landsmøtet. 

13.3.3. Sentralstyret, fortrinnsvis ved generalsekretær, skal sende ut innkallinger til 
landsmøtet. 1. innkalling skal inneholde forslag til saksliste, gjeldende vedtekter og 
prinsipprogram. 2. innkalling skal inneholde forslag til politiske og organisatoriske 
programmer og dokumenter, samt forslag til uttalelser fra organisasjonen. 3. innkalling skal 
inneholde alle innsendte endringsforslag og dokumenter til behandling.  

13.3.4. Frist for 1. innkalling er tolv uker før møtet, frist for 2. innkalling er åtte uker før 
møtet og frist for 3. innkalling er fire uker før møtet. Endringsforslag og alle andre forslag 
skal sendes inn til sentralstyret senest seks uker før møtet slik at landsstyret kan innstille på 
forslagene før utsending i 3. innkalling 

13.3.5. Ved særlig aktuelle saker kan landsmøtet motta og behandle forslag og 
endringsforslag til uttalelser og behandle disse gjennom redaksjonskomite på landsmøtet. 

13.3.6. Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Landsmøtet er ikke 
beslutningsdyktig i saker som er meldt etter de frister som gjelder etter disse vedtekter. 
Landsmøtet kan se bort fra denne regelen med 3⁄4 flertall. 

13.3.7. Vedtak på landsmøtet er gyldige i det øyeblikk landsmøtet heves, med mindre annet 
bestemmes av landsmøtet. 

 

13.4 Landsmøtets oppgaver 

13.4.1. Landsmøtet skal behandle handlingsprogram og valg av sentralstyret. Landsmøtet 
velger ved særskilt valg leder, 1.nestleder, 2.nestleder og generalsekretær til sentralstyrets 
arbeidsutvalg. Landsmøtet velger feministisk leder, faglig leder, internasjonal leder og 
miljøpolitisk leder. Fylkesdelegatene skal velge regionale landsstyrerepresentanter og 
vararepresentanter for den regionen de tilhører. I tillegg kan landsmøtet behandle 
vedtekter, prinsipprogram, andre politisk program, uttalelser og andre saker som er 
kommet inn innen fristen. 

 

13.5 Ekstraordinært landsmøte 



13.5.1. Ekstraordinært landsmøte blir avholdt når landsstyret vedtar det eller når minst 1/3 
av lokallaga eller lokallag som representerer 1/3 av medlemmene krever det eller hvis noen 
av AUs representanter trekker seg i et ikke-landsmøteår. 

13.5.2. Kravene til beslutningsdyktighet og representasjon ved et ekstraordinært landsmøte 
er de samme som ved et ordinært landsmøte. 

13.5.3. Dersom landsstyret finner det påkrevet, kan det innkalles til ekstraordinært 
landsmøte på kortere varsel og med færre delegater enn her krevet. I dette tilfelle kreves 
det 3/4 flertall i landsstyret. Et slikt ekstraordinært landsmøte har følgende begrensninger: 

• Det ekstraordinære landsmøtet kan da kun behandle de forslag til vedtak som lands 
styret legger fram. 

• Det ekstraordinære landsmøtet kan avholdes tidligst 8 uker etter at landsstyret 
fatter sitt vedtak om innkalling. 

• Innkalling må være lokallaga i hende seinest 6 uker før landsmøtet. Innkallinga skal 
inneholde samtlige forslag til vedtak. 

• Hvert fylke skal uansett medlemstall være representert med minst 1 delegat. 
Landsstyret vedtar det samlede delegatantall samt en fordelingsnøkkel basert på 
medlemstall i fylkene. 

• Ved det ekstraordinære landsmøtet kreves det 3/4 flertall for å endre vedtektene 
eller å legge ned organisasjonen. 

 

13.6 Stemmelikhet 

13.6.1. Ved stemmelikhet på landsmøtet skal saken avgjøres ved omvotering. Ved fortsatt 
stemmelikhet faller forslaget. Ved stemmelikhet i personsaker avgjøres saken ved 
loddtrekning. 

 

 

§14 Oppløsning av organisasjonen 

 

14.1. For å oppløse organisasjonen eller slå den sammen med en annen kreves 2 
etterfølgende landsmøter med minst 3 måneders mellomrom, hvorav det siste landsmøtet 
er ekstraordinært, og kun skal behandle oppløsning av organisasjonen. 

14.2. Forslag om oppløsning må settes fram for sentralstyret minst 2 måneder før det 
ordinære landsmøtet og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. 



14.3. Det siste landsmøtet vedtar med vanlig flertall hva som vil skje med organisasjonens 
eiendeler. 

 

§15 Behandling av vedtektene 

15.1 Sosialistisk Ungdom sine vedtekter skal revideres minst hvert fjerde år, som vil si hvert 
andre ordinære landsmøte. Ved særskilte tilfeller kan vedtektene også behandles på et 
ekstraordinært landsmøte, kalt inn i samsvar med vedtektene i kapittel 13.5.  

15.2 Ved særskilte tilfeller kan landsstyret gjøre språklige endringer som sikrer en 
konsekvent språkbruk i dokumentet. Dette åpner ikke for å endre innholdet på en slik måte 
at det kan ha politiske eller organisatoriske konsekvenser. Ved tilfeller der dokumentet har 
blitt utsatt for en inngående språkvask eller oversettelser, skal dette også godkjennes av 
landsstyret. 


