Stadgar Grön Ungdom
riksorganisationen
Antagna av riksårsmötet 14-17 april 2005 i Göteborg
Senast reviderade av riksårsmötet 10-13 februari 2022 digitalt

1 § Organisation
1.1 Organisationen Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund.
1.2 Organisationen består av medlemmar, nätverk, lokalavdelningar och distrikt samt
riksorganisationen.

2 § Ändamål
2.1 Grön Ungdom har som förbund ett tredelat syfte:
I. Att kommunicera Miljöpartiet de grönas politik till unga.
II. Att verka för att beslut på Grön Ungdoms riksårsmöte och förbundets politiska
program blir Miljöpartiet de grönas politik.
III. Att organisera unga politiskt och vara ett separatistiskt forum för unga gröna.

3 § Politiskt program
3.1 Grön Ungdom har ett politiskt program som används för långsiktig intern påverkan
mot Miljöpartiet.
3.2 Varje kapitel i det politiska programmet består av en ideologisk text och förslag till
handling.

4 § Medlemskap
4.1 Personer som vill engagera sig och verka för Grön Ungdoms ändamål kan bli
medlemmar i förbundet.
4.2 Medlem i förbundet kan en vara till och med året som en fyller 28 år. Medlemmar
betalar varje år en medlemsavgift till förbundet. Riksårsmötet beslutar om storleken på
årets avgift.
4.3 Medlemmar blir även automatiskt medlemmar i Miljöpartiet de gröna.

5 § Utträde
5.1 Utträde ur Grön Ungdom sker antingen genom att inte betala medlemsavgiften eller
på egen begäran.
5.2 Den som själv begärt utträde ur förbundet får skriftlig bekräftelse.
5.3 Person som inte längre är medlem har inga rättigheter till Grön Ungdoms tillgångar.

6 § Uteslutning
6.1 Medlem som motarbetar Grön Ungdoms ändamål eller stadgar kan uteslutas ur
förbundet.
6.2 Uteslutning kan endast ske på riksnivå och beslutet fattas av förbundsstyrelsen med
minst 3/4 majoritet.
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6.3 Överklagan lämnas skriftligen till förbundsstyrelsen inom en månad från att beslutet
fattades. Överklagan behandlas på riksårsmötet, där beslut om uteslutning skall fattas
med 2/3 majoritet.
6.4 Tills överklagan kan behandlas är personen avstängd från förbundets verksamhet.
Vid både det beslutande förbundsstyrelsemötet och vid eventuell
riksårsmötesbehandling av frågan har medlemmen som riskerar uteslutning närvaro
och yttranderätt i frågan. Medlemmen saknar däremot rösträtt.
6.5 Utesluten person har inga rättigheter till Grön Ungdoms tillgångar.
6.6 Den som utesluts ur Miljöpartiet de gröna blir automatiskt utesluten av Grön
Ungdom.
6.7 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av riksårsmötet eller förbundsstyrelsen
efter minst ett år.

7 § Lokalavdelningar
7.1 En lokalavdelning består av medlemmarna inom ett geografiskt område och är
förbundets minsta organisatoriska enhet.
7.2 En lokalavdelning måste erkännas av riksorganisationen.
7.3 Det geografiska området bestäms av lokalavdelningen och distriktsorganisationen i
samråd. Om ett gemensamt beslut ej fattas avgör förbundsstyrelsen frågan.
7.4 Förbundsstyrelsen kan lägga ner en lokalavdelning om den varit inaktiv i mer än ett
år och om rikskansliet har kallat till riksårsmöte som inte har lett till en aktiv
lokalavdelning.

8 § Distrikt
8.1 En distriktsavdelning består av en eller flera riksdagsvalkretsar samt de
lokalavdelningar som finns inom det geografiska området som distriktet innefattar.
8.2 Status som distriktsavdelning ges av förbundsstyrelsen.

9 § Firmatecknare
9.1 Firmatecknaren väljs av förbundsstyrelsen.

10 § Verksamhetsår och räkenskapsår
10.1 verksamhetsår omfattar perioden mellan två ordinarie riksårsmöten. Räkenskapsår
sammanfaller med kalenderåret.

11 § Beslut
11.1 Beslut inom riksorganisationen fattas med enkel majoritet, om stadgarna inte säger
något annat.
11.2 Vid lika röstsiffror görs voteringen om; om det blir lika igen kan mötet välja att skjuta
upp frågan till nästa möte eller låta lotten avgöra.
11.3 Omröstningar sker öppet, förutom i personval eller känsliga frågor om någon så
begär.

12 § Val
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12.1 Alla Grön Ungdoms medlemmar är kan väljas till riksuppdrag så länge de är 28 år
eller yngre.
12.1.1 Mandatperioden är ett verksamhetsår.
12.1.2 En kan maximalt sitta i samma riksårsmötesvalda grupp i sex år. Med grupp
menas till exempel språkrören och förbundsstyrelsen.
12.1.3 Inga uppdrag kan kombineras, med två undantag; valberedare för Grön
Ungdom kan samtidigt vara Grön ungdoms representant i Miljöpartiet de grönas
valberedning samt att uppdraget som FYEG–ombud går att kombinera med vilket
annat uppdrag som helst, och uppdraget som ledamot i tidningsredaktionen och
chefredaktör går att kombinera med vilket annat uppdrag som helst förutom
uppdraget som nationellt språkrör för Grön Ungdom.
12.2 Valberedningen bereder alla förslag på kandidater förutom till valberedning som
förbundsstyrelsens avgående ledamöter bereder.
12.3 För alla uppdrag med två platser eller fler tillämpas könskvotering. Kvoteringen
innebär att minst hälften av de förtroendevalda inom ett organ måste vara icke-män. För
uppdrag med tre eller fler platser måste minst hälften av de förtroendevalda, plus/minus
en person, vara icke-män.
12.4 För att bli vald till språkrör krävs en majoritet av de avlagda rösterna.
12.5 Fyllnadsval görs av förbundsstyrelsen.
12.5.1 Det är upp till förbundsstyrelsen att bestämma om fyllnadsval ska
genomföras.
12.5.2 I första hand ska någon av övriga kandidater från senaste riksårsmötet
väljas om de fått mer än 30 % av rösterna. Annars bereder valberedningen valet,
utom till valberedning där förbundsstyrelsen gör det.
12.6 Anställda i riksorganisationen kan inte ha riksårsmötesvalda uppdrag.
12.6.1 Undantag kan göras för kortare visstidsanställning.
12.7 Revisorerna undantas från alla regler i den här paragrafen, utom reglerna om att
kombinera flera uppdrag, en mandatperiods längd och anställning.

13 § Riksårsmöte
13.1 Riksårsmötet är Grön Ungdoms högsta beslutande organ.
13.2 Ordinarie riksårsmöte hålls en gång per år.
13.2.1 Riksårsmöte hålls under januari, februari eller mars månad.
13.2.2 Om valrörelse föreligger under samma räkenskapsår kan
förbundsstyrelsen besluta att riksårsmötet ska senareläggas.
13.3 Förbundsstyrelsen ska skicka ut kallelsen till alla medlemmar senast 20 veckor före
riksårsmötet.
13.4 Motionsstopp infaller 15 veckor före mötet.
13.4.1 Inkomna motioner skickas till distrikten 11 veckor före mötet.
13.5 Samtliga handlingar ska vara ombuden tillhanda senast tre veckor före riksårsmötet.
13.5.1 Med tillhanda menas att någon ska fått ta del av något genom en av de
kontaktvägar som denne lämnat vid tillfället som den blev medlem.
13.6 Distrikten representeras av 129 ombud. Dessa ska vara valda av distrikten senast 4
veckor innan riksårsmötet.
13.6.1 Ombuden fördelas mellan distrikten baserat på deras jämförelsetal, vilka fås
genom att deras medlemsantal upphöjs till fem sjättedelar. Varje distrikt tilldelas
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det antal ombud som fås om distriktets jämförelsetal multipliceras med det totala
antalet ombud, delas med summan av alla jämförelsetal och avrundas nedåt. Om
det efter denna fördelning återstår mandat fördelas de till distrikten i ordning
från största till minsta restvärde vid ovannämnda uträkning. För
ombudsfördelning används de medlemsantal som gällde 6 månader innan
årsmötet.
13.6.2 Om ett distrikt inte väljer tillräckligt många ombud fördelas kvarstående
ombudsplatser till resterande distrikt utifrån tidigare nämnda proportionalitet.
13.6.3 Ett ombud som under riksårsmötet väljs till ledamot i förbundsstyrelsen,
valberedningen eller annan av riksårsmötet tillsatt post fortsätter som ombud,
respektive ersättare, tills riksårsmötet är avslutat.
13.7 Förbundsstyrelseledamöter, internationella utskottet, valberedningen och
revisorerna har närvaro- och yttrande-, och förslagsrätt på riksårsmötet, men kan ej
skickas som ombud.
13.7.1 Riksorganisationens anställda har närvarorätt på riksårsmötet men kan ej
skickas som ombud.
13.8 Varje medlem har motionsrätt till riksårsmötet samt rätt att lägga yrkanden på det
politiska programmet.
13.8.1 En enskild medlem får endast lämna in fem motioner och tio yrkanden till
det politiska programmet till riksårsmötet.
13.8.1.1 Detta gäller motioner och yrkanden till det politiska programmet
som endast har en underskrift vid inlämnandet till förbundsstyrelsen.
13.8.2 Grön Ungdom som organisation ger bara stöd till motioner som författats
av förbundets medlemmar om inget annat anges i denna stadga.
13.8.2.1 För att få stöd för sin motion krävs att riksårsmötet beslutar om
detta med 2/3-majoritet om inget annat anges i denna stadga.
13.8.3 Riksårsmötet kan anse en att-sats som sen tidigare ligger i politiska
programmet som besvarad och på så sätt lyfta ur den ur programmet. Inför varje
riksårsmöte går förbundsstyrelsen igenom programmet och kan yrka att
att-satser ska anses besvarade.
13.8.4 Om riksårsmöte sker innan deadline för inlämning av motioner till
Miljöpartiets kongress har motionärer möjlighet att ändra i sina motioner. I dessa
fall stödjer Grön Ungdom endast motioner i sin helhet om att-satserna är de
samma som riksårsmötet beslutat att stödja, samt att motionen tidigare fått stöd
enligt 13.8.2.1.
13.8.4.1 Förbundsstyrelsen är ansvarig för att informera om detta, gå
igenom till kongressen inlämnade motioner och genom beslut bekräfta
stöd till de motioner som uppfyller kraven i 13.8.4.
13.8.4.2 Förbundsstyrelsen har rätt att neka en motion som uppfyller
kraven i 13.8.4 stöd om brödtexten skrivits om på ett sånt sätt att de
bedömer att det vore direkt olämpligt för Grön Ungdom att stödja den.
13.8.4.3 Om en motion som fått stöd på enligt 13.8.2.1 eller 13.8.4 jämkas
med en annan motion kan förbundsstyrelsen besluta att ge Grön
Ungdoms stöd till motionen, för detta krävs inte att motionen författats av
medlem i förbundet.
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13.8.5 Förbundsstyrelsen kan även ge Grön Ungdoms stöd till motioner som den
själv eller kongressombuden tagit fram efter riksårsmötet. Denna motion får
endast innehålla förslag som bifallits på riksårsmötena sedan den senaste
ordinarie kongressen samt förslag från förbundets politiska program.
13.9 På riksårsmötet ska följande ärenden behandlas:
- fastställande av röstlängd
- fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
- val av mötesordförande samt mötessekreterare
- val av justerare samt rösträknare
- fastställande av dagordning
- förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
- förbundsstyrelsens resultat- och balansräkning
- disposition av årets resultat
- verksamhetsberättelse för kongressombuden
- verksamhetsberättelse för riksårsmötesvalda grupper
- revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
- revisorns utlåtande för andra årsmötesvalda grupper med årsmötesbeslutad
verksamhetsplan
- behandling av motioner och propositioner
- bekräftande av politiska motioner från föregående år som ej har behandlats av
Miljöpartiets kongress
- fastställande av medlemsavgift
- verksamhetsplan och budget för förbundsstyrelsen och internationella utskottet
- val av språkrör
- val av förbundssekreterare
- val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
- val av valberedning
- val av representanter till Miljöpartiet de grönas valberedning
- val av ombud till Miljöpartiet de grönas kongress
- val av ombud till Federation of Young European Greens kongress
- val av chefredaktör och redaktionsledning
- val av revisorer och revisorssuppleant
- val av ledamöter i internationella utskottet
- val av internationell sekreterare
- övriga frågor
13.10 Digitalt justerade protokoll från riksårsmötet ska finnas tillgängliga för
medlemmarna senast fyra veckor efter mötet.
13.10.1 Med tillgänglig menas att något finns för medlemmen vid förfrågan,
antingen fysiskt eller digitalt.

14 § Extra riksårsmöte
14.1 Extra riksårsmöte hålls om förbundsstyrelsen beslutar det eller om minst fem
procent av medlemmarna begär det.
14.2 Kallelse ska skickas ut till alla medlemmarna senast en månad innan mötet.
14.3 Extra riksårsmötet kan bara besluta om frågorna som nämnts i kallelsen.
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15 § Förbundskonferens
15.1 Grön Ungdoms förbundsstyrelse ska varje år kalla till en förbundskonferens.
15.1.1 Förbundskonferensen ska äga rum i september, oktober eller november
månad.
15.1.2 Kallelsen till förbundskonferensen ska vara distrikten tillhanda senast åtta
(8) veckor innan mötet.
15.2 Förbundskonferensen ska besluta kring den verksamhetsplan och budget som
förbundsstyrelsen ska lägga fram till riksårsmötet.
15.2.1 Mötet ska även behandla förbundsstyrelsens organisatoriska propositioner
och tillsätta en beredningsgrupp för valet av valberedning, samt bereda de
organisatoriska motioner som skickats in till förbundskonferensen.
15.2.2 Med organisatoriska motioner och propositioner menas organisatoriska
förslag som berör Grön Ungdom samt Miljöpartiet och dess övriga sidoförbund.
15.3 Förbundskonferensen består av 29 ombud som fördelas mellan Grön Ungdoms
distriktsorganisationer och samtliga ombud innehar en (1) röst var.
15.3.1 Ombudsfördelningen till förbundskonferensen sker på samma sätt som till
riksårsmötet.
15.4 Förbundsstyrelsens ledamöter innehar ingen rösträtt på förbundskonferensen.
15.5 Förbundskonferensen kan också, om situationen uppkommer, fyllnadsvälja
riksorganisationens språkrör.
15.6 Förbundsstyrelsen kan vid behov kalla till en extra förbundskonferens.
15.6.1 Kallelse ska vara distrikten tillhanda minst sex (6) veckor innan mötet.
15.7 Förbundsstyrelsen innehar hela beredningsansvaret inför förbundskonferensen.
15.7.1 På förbundskonferensen ska följande ärenden behandlas:
- Fastställande av röstlängd
- Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
- Val av mötesordförande samt mötessekreterare
- Val av justerare samt rösträknare
- Fastställande av dagordning
- Beredning av förslag till verksamhetsplan och budget
- Beredning av förbundsstyrelsens organisatoriska propositioner
- Beredning av organisatoriska motioner

16 § Distriktsråd
16.1 Distriktsrådet ska samla och organisera lokalavdelningar och distrikt i förbundet.
16.2 Distriktsrådet består av 1–2 representanter från varje lokalavdelnings eller distrikts
styrelse.
16.3 Distriktsrådet ska fungera som förankrings- och informationsspridningsorgan både
mellan lokalavdelningar, distrikt och riksorganisationen men också lokalavdelningar och
distrikt sinsemellan.

17 § Medlemsomröstning
17.1 Riksårsmötet och förbundsstyrelsen kan besluta om medlemsomröstning i viktigare
kontroversiella frågor.
17.2 Medlemsomröstning skall alltid hållas om minst 5 % av medlemmarna skriftligen till
förbundsstyrelsen så begär.
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18 § Förbundsstyrelsen
18.1 Förbundsstyrelsen ska verkställa riksårsmötesbeslut, förvalta riksorganisationens
medel och ansvara för riksorganisationens verksamhet mellan riksårsmötena.
18.2 Förbundsstyrelsen kallar till och förbereder riksårsmötena.
18.3 Förbundsstyrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter mellan sju och femton,
inklusive språkrör, förbundssekreterare och internationell sekreterare.
18.4 Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och är beslutsmässig
när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av ledamöterna deltar.
18.5 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på förbundsstyrelsens möten, med
undantag för person-, anställnings- och personalfrågor.
18.6 Förbundsstyrelsen kan, om den enhälligt så beslutar, inskränka medlemmarnas
närvarorätt även i andra uppenbart känsliga frågor.
18.7 Varje medlem, nätverk, lokal- och distrikt har förslagsrätt till förbundsstyrelsen.
18.8 Förbundsstyrelsen kan inte besluta att Grön Ungdom stödjer en kandidat i ett
personval, varken i Grön Ungdom eller Miljöpartiet.

19 § Språkrör
19.1 Grön Ungdom ska ha två språkrör som också är ordinarie ledamöter i
förbundsstyrelsen.
19.2 Språkrörens uppgift är att företräda förbundet och föra ut dess åsikter.
19.3 Om ett eller båda språkrören lämnar sina uppdrag i förtid ska förbundsstyrelsen
välja något av nedanstående alternativ för att fyllnadsvälja ett eller två språkrör.
I. Fyllnadsval av någon av kandidaterna från senaste språkrörsvalet om de fått mer än
20% av de avlagda förstahandsrösterna.
II. Fyllnadsval efter valberedningens förslag. Om förbundsstyrelsen väljer denna metod
ska personen väljas av en ordinarie eller extra förbundskonferens.
III. Kalla till extrainsatt riksårsmöte. Förbundsstyrelsen har även rätt att besluta att inte
fyllnadsvälja språkrör utan vänta till nästkommande riksårsmötes ordinarie
språkrörsval.

20 § Förbundssekreterare
20.1 Grön Ungdom ska ha en förbundssekreterare som också är ordinarie ledamot i
förbundsstyrelsen.
20.2 Dess uppgift är att leda förbundet organisatoriskt samt att leda styrelsens och
kansliets arbete.

21 § Tidskrift
21.1 Grön Ungdoms tidskrift ska vara en tidning för och av medlemmar. Grön Ungdoms
tidskrift ska fungera som ett forum för debatt, idéutveckling och informationsutbyte
inom förbundet. Det redaktionella arbetet leds av en redaktionsledning.
21.2 Redaktionsledningen ska bestå av fyra, sex eller åtta ledamöter samt en
chefredaktör.
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21.3 Chefredaktören leder redaktionsledningens arbete och har det huvudsakliga
ansvaret för tidskriftens produktion.

22 § Revision
22.1 Revisorerna granskar förbundets verksamhet och räkenskaper.
22.2 Riksårsmötet utser två revisorer, varav en ska vara auktoriserad eller godkänd
revisor.
22.2.1 Den auktoriserade eller godkända revisorn ska granska räkenskaperna.
22.2.2 Verksamhetsrevisorn ska granska riksorganisationens politiska och
administrativa verksamhet.
22.2.3 Riksårsmötet ska även välja en suppleant till verksamhetsrevisorn.
22.3 Bokslut samt övrigt ekonomiskt och politiskt underlag som revisorerna begär ska
vara dem tillhanda senast fyra veckor före riksårsmötet.
22.4 Revisorernas berättelse ska finnas tillgänglig för deltagarna på riksårsmötet.

23 § Valberedning
23.1 Valberedningen bereder riksårsmötets valärenden och föreslår vilka kandidater som
ska väljas.
23.2 Valberedningen bereder även fyllnadsval eller andra val på uppdrag av
förbundsstyrelsen.
23.3 Valberedningen består av fem eller sju ledamöter och utser en sammankallade
inom sig.
23.4 Grön Ungdoms representanter i Miljöpartiet de grönas valberedning bör vara
adjungerad till Grön Ungdoms riksvalberedning.

24 § Kongressombud
24.1 Kongressombuden har till uppgift att föra fram Grön Ungdoms åsikter och rösta i
Grön Ungdoms namn på Miljöpartiet de Grönas kongress.
24.2 Ombuden skall aktivt driva den politik som riksårsmöte beslutat om.
24.2.1 Samtliga ombud ska bifalla motioner som bifallits på riksårsmötet, om
ombudet inte reserverat sig mot beslutet.
24.2.2 Kandidaterna ska tydligt ange under sin presentation vilka beslut de
reserverar sig mot.
24.3 Bland ombuden ska det väljas 1-2 sammankallande, vars uppgift är att leda
ombudsgruppens arbete.
24.3.1 Ombudsgruppens sammankallande ansvarar också för att samordna
politiska prioriteringar och annat av väsentlig karaktär för det politiska arbetet
med språkrören.
24.4 Om Miljöpartiet kallar till extra kongress under ett verksamhetsår där ett ordinarie
riksårsmöte inte har valt eller inte har möjlighet att välja kongressombud ska
förbundsstyrelsen fyllnadsvälja dessa.

25 § Internationella utskottet
25.1 Internationella utskottet ska driva grön politik och föra fram förbundets åsikter i
Grön Ungdoms internationella samarbeten.
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25.2 Utskottet ska bestå av fyra, sex eller åtta ledamöter samt en internationell
sekreterare.
25.3 Internationella sekreteraren väljs av riksårsmötet för att leda utskottets arbete.
Internationella sekreteraren är även ledamot i förbundsstyrelsen.

26 § Stadgeändring
26.1 Dessa stadgar kan endast ändras av riksårsmötet och då med minst 2/3 majoritet.
26.2 Denna paragraf, ändamålsparagrafen (2 §) och upplösningsparagrafen (27 §) kan
endast ändras med ett likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie
riksårsmöten.

27 § Upplösning
27.1 Grön Ungdom upplöses då två på varandra följande ordinarie riksårsmöten, med
minst 2/3 majoritet, fattat ett sådant beslut.
27.2 Eventuella tillgångar tillfaller Miljöpartiet de grönas riksorganisation.
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