Stadgar för SSU-förbundet
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§ 1 Ändamål
Förbundets ändamål är att samla Sveriges Socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för
en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram
och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna
grundsatser.
Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om
socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av
ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella
områdena.
SSU är det socialdemokratiska partiets och Landsorganisationens ungdomsförbund och förbundet ska
således delta i partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en
naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet,
partiet och Landsorganisationen.
Förbundet ska samarbeta med socialdemokratins ungdomsorganisationer i andra länder samt med
organisationer inom International Union of Socialist Youth för att skapa en samhällsordning som på den
demokratiska socialismens grund skänker frihet och likaberättigande för alla människor och nationer.
§ 2 Medlemmens rättigheter och skyldigheter
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MOMENT 2.1 Inträde
Medlemskap är möjligt för alla som förbinder sig att följa förbundets stadgar samt verka för förbundets
ändamål. Inträde kan tidigast ske det år man fyller 13 år och görs genom ett aktivt ställningstagande.
Medlemskapet gäller till och med den 31 december det år inträde begärs.
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Förnyelse av medlemskap görs genom att bekräfta medlemskapet en gång årligen. SSU-förbundet
skickar ut två påminnelser till medlemmar om att bekräfta sitt medlemskap.
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MOMENT 2.2 Medlemskap
Medlemskap ligger till grund för fastställande av ombud till SSU-förbundets kongresser och distriktens
årskonferenser. Medlemskap erhålls i det SSU-distrikt och den SSU-kommun där medlemmen är
folkbokförd. Medlem äger rätt att genom meddelande till SSU-förbundet flytta sitt medlemskap till annat
distrikt och annan SSU-kommun än folkbokföringskommunen. Medlem kan enbart vara medlem i ett
distrikt och en SSU-kommun. Medlem kan inom sin SSU-kommun välja att vara medlem i en SSU-klubb.
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Medlem har rätt att närvara vid alla SSU-klubbars och SSU-kommuners möten och har där yttrande- och
förslagsrätt mot att medlem kan styrka sitt medlemskap. Medlem bör ansluta sig till Sveriges
Socialdemokratiska Arbetareparti. Medlem bör som löntagare ansluta sig till facklig organisation. Medlem
får icke tillhöra mot Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund stridande organisation.
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MOMENT 2.2.1 Huvudmedlemskap
Medlem kan välja att vara med i en SSU-klubb. Detta görs genom anmälan till distriktsstyrelsen.
Klubbmedlemskapet är att se som huvudmedlemskap.
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MOMENT 2.2.2 Ombudsgrundande medlemmar
Vid fördelning av ombud till årskonferenser och kongresser med representativa beslutsformer inom SSU
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är medlemmar ombudsgrundande till och med det år de fyller 30. Sådana medlemmar betecknas i
stadgarna ”ombudsgrundande medlemmar”.
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MOMENT 2.2.3 Valbarhet och rösträtt
Alla medlemmar i SSU är valbara till förtroendeuppdrag i SSU med ombudsval undantaget. Till ombud kan
endast medlem som finns med i för valet korrekt röstlängd väljas.
Rösträtt gäller för medlemmar till och med det år de fyller 35 år. Rösträtten är personlig och kan inte
överlåtas. Rösträtt för möten innan den 31 mars har medlem från föregående år samt de som begärt
inträde fram till det röstlängden dras ut. Rösträtt på möten efter 31 mars har enbart medlemmar som
begärt inträde eller förnyat medlemskapet under innevarande år.
MOMENT 2.2.4 Stödmedlemskap
Person över 35 år är att anse som stödmedlem. Sådan medlem har ej rösträtt.
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MOMENT 2.2.5 Insamling av verksamhetsmedel
SSU-distriktet, SSU-kommunen och SSU-klubben kan besluta om extra uttaxering. Summan fastställs av
respektive organisationsleds årsmöte och är en för medlemmen frivillig avgift, om inte lokala stadgar
säger annat.
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Förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om extra uttaxering. Sådant beslut ska fattas med minst tre
fjärdedelar (3/4) av de på förbundsstyrelsesammanträdet avgivna rösterna.
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MOMENT 2.3 Utträde
Utträde ur förbundet sker genom anmälan till SSU-förbundet eller när medlemskapet löpt ut.
MOMENT 2.4 Uteslutning ur förbundet
Medlem som uppträder på ett sätt som står i strid med förbundets syfte, principer, mål och stadgar, kan
av särskild medlemskommitté uteslutas. Beslut kräver enighet av hela kommittén för att gälla, annars kan
beslutet hänskjutas till förbundsstyrelsen. Ett beslut fattat av medlemskommittén kan också överklagas
till förbundsstyrelsen. I förbundsstyrelsen fordras tre fjärdedelar (3/4) av de på
förbundsstyrelsesammanträdet avgivna rösterna för att fatta besluta om uteslutning. Förbundsstyrelsen
kan hänskjuta uteslutningsärendet till kongressen för att där fatta beslut med enkel majoritet.
Innan beslut fattas ska ifrågavarande medlem ges tillfälle att föra talan i ärendet. Distriktsstyrelsen i det
distrikt där medlemmen är aktiv ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut om uteslutning fattas. Om
medlem som föreslås till uteslutning även är medlem i Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, ska
ärendet handläggas i samråd med partistyrelsen.
Förtroendevalda revisorerna fastställer medlemskommittén bestående av minst tre ledamöter efter
förslag från förbundsstyrelsen.
MOMENT 2.54.1 Utesluten medlems återinträde i förbundet
Önskar utesluten medlem återinträde i förbundet avgörs dennes ansökan av förbundsstyrelsen. För
beviljande av återinträde fordras tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.
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§ 3 Att påverka SSU
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Varje medlem har rätt att påverka alla beslut inom SSU. I vissa fall sker denna påverkan via ombud och
representanter. Varje medlem har endast en röst vid såväl beslut och möten som vid val av personer. Det
åligger alla styrelser att tillse att ingen medlem räknas flera gånger då ombud ska utses eller andra beslut
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fattas. Medlem kan således enbart vara ombudsgrundande, ställa upp till ombud och rösta i ombudsval i
det distrikt, den SSU-kommun och den SSU-klubb där medlemmen har sitt medlemskap.
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MOMENT 3.1 Möten
Alla möten som är avsedda att fatta beslut ska syfta till att ge alla berörda medlemmar jämlika
förutsättningar att delta och påverka besluten. Det är respektive organisationsleds styrelses ansvar att
mötesformerna motsvarar detta syfte. Mötet avgör på vilket sätt beslut ska fattas, med undantag för vad
som regleras i dessa stadgar.
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MOMENT 3.2 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för de beslut som enligt stadgarna fattas på annat sätt.
Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning. Detta gäller inte vid omröstningar i styrelser där
avgörandet vid lika röstetal sker genom mötesordförandens utslagsröst.
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Alla personval ska ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär. Godkänd röstsedel
ska uppta lika många namn som det antal mandat omröstningen gäller. För att vara vald krävs att
kandidaten får mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om detta röstetal ej uppnåtts
förrättas omval mellan de som erhållit de högsta röstetalen. Vid omval kvarstår högst dubbelt så många
kandidater som det antal mandat valet gäller. Vid valet gäller relativ majoritet. Vid lika röstetal i omval
sker avgörandet genom lottning.
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MOMENT 3.3 Förslag
Varje medlem har rätt att väcka förslag till SSU-klubben, SSU-kommunen och distriktet. Förslagen ska
behandlas av respektive styrelse och, om medlem så begär, föras upp till respektive högsta beslutande
organ, enligt särskilda regler för dessa. Förslag till förbundet kan väckas av till förbundet ansluten klubb,
kommun och distrikt.
MOMENT 3.4 Öppenhet
Samtliga handlingar inom SSU är öppna för alla medlemmar, utom i de fall spridande skadar enskild
medlem eller organisationen. Respektive organisationsleds styrelse beslutar om undantag från
öppenheten. och Detta beslut kan prövas och upphävas av kommande årsmöte/årskonferens/ kongress
eller extrainkallad sådan. Personuppgifter och medlemsregister som enligt lag är skyddade ska ej vara
offentliga.
MOMENT 3.5 Medlemsregisteransvarig
Respektive organisationsleds styrelse har i enlighet med moment 4.3 och 5.1 rätt att utse
medlemsregisteransvarig. Denne har efter erforderlig utbildning och avtals ingående tillträde
till det egna organisationsledets medlemsregister. Medlemsregisteransvarig ansvarar för att uppgifter
som går att hänföra till person behandlas på ett aktsamt och restriktivt sätt samt för att dessa uppgifter
inte sprids vidare mer än vad som i övrigt är nödvändigt för att verksamheten ska fungera.
MOMENT 3.6 Proportionalitet
När dessa stadgar hänvisar till att fördelning av ombud ska ske proportionellt menas en enkel
proportionalitet, där fördelningen görs efter direkt andel av det totala underlaget.
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MOMENT 3.7 Kallelser
Kallelser till årsmöten, samt andra möten där dessa stadgar reglerar att kallelse ska skickas, ska tillsändas
samtliga berörda röstberättigade medlemmar individuellt och skriftligt. Det är berörd organisationsnivås
styrelse som ansvarar för att detta sker.
150
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MOMENT 3.8 Jäv
Medlem har i styrelse, på årsmöte eller som valt ombud på årskonferens eller kongress, inte rösträtt i
frågor som gäller egen ansvarsfrihet eller ersättning.
155

§ 4 SSU-kommunen
SSU-kommunen har till ändamål att samla socialdemokratiska ungdomar med olika erfarenheter och
bakgrunder för att i enlighet med förbundets ändamål bedriva regelbunden verksamhet inom
primärkommunens område. Om särskilda skäl föreligger kan förbundsstyrelsen i samråd med
distriktsstyrelsen besluta om annan geografisk indelning än primärkommunens område.
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När SSU-kommunens storlek överstiger fem (5) medlemmar under 30 år så kan en styrelse bildas. SSUkommunen ska upprätthålla ett intimt samarbete med distriktsstyrelse jämte närstående organisationer
inom verksamhetsområdet.
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MOMENT 4.1 Kommunens årsmöte
SSU-kommunens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte för SSU-kommun ska hållas före
utgången av mars månad respektive september månad i det fall brutet verksamhetsår gäller. Kallelse och
dagordning ska utgå till kommunens samtliga röstberättigade medlemmar senast två (2) veckor före
dagen för årsmötet. Årsmöten åläggs enbart SSU-kommunerna med styrelse. Rösträtt på årsmötet har
medlemmar i SSU-kommunen. Röstlängd fastställs av styrelsen vid samma tidpunkt som kallelsen skickas
och utgår från förbundets medlemsregister, två (2) veckor innan årsmötet.
På årsmötet ska följande frågor behandlas:
a) styrelsens berättelse
b) revisorernas berättelse
c) frågan om ansvarsfrihet
d) förslag och styrelsens utlåtande över dessa
e) förslag från styrelsen
f) stadgeenliga val
g) stadgar.
MOMENT 4.2 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning om minst två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande.
Valberedning har till uppgift att efterhöra och samla in synpunkter från medlemmarna rörande
personvalsfrågor, och med utgångspunkt från detta bereda de personval som ska äga rum på kommande
årsmöte.
MOMENT 4.3 Styrelsen
Årsmötet ska välja en styrelse för ett (1) år. Styrelsen är ansvarig för verksamheten, administrationen och
demokratin i organisationen. SSU-kommunens styrelse ska bestå av minst tre (3) ledamöter och bör
bestå av ett udda antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt.
Kommunstyrelsen kan också utse ansvarig person för medlemsregistret. Styrelsen ska inför årsmötet
skriftligen avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret samt berättelse över den ekonomiska
förvaltningen. Extra styrelsesammanträde ska hållas om en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så
fordrar. En styrelse är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Det åligger styrelsen
att förbereda och kalla till SSU-kommunens möten.
MOMENT 4.4 Verksamhetsår
Om ej annat beslutats gäller att verksamhetsåret utgörs av kalenderår. SSU-kommun kan efter
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godkännande från distriktsstyrelsen arbeta efter brutet verksamhetsår/räkenskapsår. I detta fall avslutas
räkenskaperna per den 30 juni.
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MOMENT 4.5 Rapport om verksamheten
SSU-kommun med styrelse ska till förbundsstyrelsen insända föregående års verksamhetsberättelse
senast den 15 maj.
MOMENT 4.6 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas av kommunstyrelsen eller då minst en tredjedel (1/3) av kommunens
medlemmar, enligt den 31 december, så begär. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som
föranlett dess inkallande. Kallelse ska tillsändas kommunens samtliga medlemmar senast två (2) veckor
före dagen för årsmöte. Röstlängd fastställs av styrelsen vid samma tidpunkt som kallelsen skickas och
utgår från förbundets medlemsregister, två (2) veckor innan årsmötet.
MOMENT 4.7 Klubbar
En klubb ska bestå av minst fem (5) SSU-medlemmar. Klubben följer samma normalstadgar som SSUkommunen § 4.1–6. Klubbmedlem har rösträtt i den klubb som medlemmen har sitt medlemskap.
Klubb som också är ansluten till det Socialdemokratiska Studentförbundet ska tillhöra den SSU-kommun i
vilken det läroverk som klubben är kopplad till har sitt säte. Arbetsplatsklubb ska tillhöra den SSUkommun i vilken arbetsplatsen är förlagd.
MOMENT 4.8 SSU-kommuner med mer än 100 medlemmar
I de fall där en SSU-kommun har över 100 medlemmar under 30 år kan årsmötet fatta beslut om att
tillämpa representativa beslutsformer. Medlemmarna kan då utse representanterna till årsmötet via
klubbar. Stadgarna för sådana representativa beslutsformer måste godkännas av förbundsstyrelsen.
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§ 5 SSU-distriktet
SSU-kommunerna sammansluter sig i distrikt, vars områden fastställs av förbundskongressen. SSUdistriktet har till ändamål att organisera fler medlemmar till SSU, samordna skolningsarbetet samt
samarbeta med och stödja SSU-kommunerna inom det geografiska området. Distriktet ska också
upprätthålla ett nära samarbete med förbundsstyrelse och närstående organisationer.
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MOMENT 5.1 Distriktsstyrelsen
Årskonferensen ska välja en styrelse för ett (1) år. Styrelsen är ansvarig för verksamheten,
administrationen och demokratin i organisationen.
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Distriktsstyrelse ska bestå av minst sju (7) ledamöter och bör bestå av ett udda antal ledamöter.
Ordförande och kassör väljs särskilt. I styrelsen ska ansvariga för studier, ansvariga för facklig/politisk
verksamhet och ansvarig för medlemsregistret utses.
Distriktsstyrelsen är mellan årskonferenserna distriktets högsta beslutande organ och ansvarar för
studier, personalansvar och för att det upprättas en verksamhetsplan i distriktet. Styrelsen är
inför årskonferensen ansvarig för förvaltningen.
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Distriktsstyrelsen ska sammanträda minst sex (6) gånger per år. Styrelsen ska inför årsmötet skriftligen
avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen.
Extra styrelsesammanträde ska hållas om en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter så fordrar. En
styrelse är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
250
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MOMENT 5.2 Distriktsstadgar
Distriktets årskonferens ska fastställa stadgar för distriktet. Dessa ska utgå från förbundets
normalstadgar för distrikt och eventuella tillägg får ej strida mot förbundsstadgarna. Tvister rörande
tolkning och tillämpning av stadgarna hänskjuts till förbundsstyrelsen. I de fall distriktet ej antagit egna
stadgar gäller förbundets normalstadga.
MOMENT 5.3 Verksamhetsår
Verksamhetsåret utgörs av kalenderår. Distrikt kan efter godkännande av förbundsstyrelsen arbeta efter
brutet verksamhetsår/räkenskapsår. I detta fall avslutas räkenskaperna per den 30 juni.
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MOMENT 5.4 Rapport om verksamheten
Distriktsstyrelsen ska till förbundsstyrelsen avge rapport om verksamheten, den ekonomiska
förvaltningen, stadgar, årsvisa bokslut och balansräkningar samt avge revisionsberättelse senast den 15
maj.
265

§ 6 Distriktsårskonferens
Distriktets högsta beslutande organ är årskonferensen. Distriktets årskonferens väljer distriktsstyrelse,
valberedning och revisorer jämte ersättare för dessa. Årskonferensen ska sammanträda på tid och plats
som bestäms av distriktsstyrelsen.
270

Distriktsstyrelsen är ansvarig inför årskonferensen och ska till denna avge rapport över det gångna
verksamhetsåret samt berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Distriktets årskonferens ska hållas
före utgången av mars månad respektive september månad i det fall brutet verksamhetsår gäller.
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På årskonferensen ska följande frågor behandlas:
a) styrelsens berättelse
b) revisorernas berättelse
c) frågan om ansvarsfrihet
d) förslag och styrelsens utlåtande över dessa
e) förslag från styrelsen
f) stadgeenliga val
g) ombudstak till nästkommande årskonferens
h) stadgar.
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MOMENT 6.1 Ombudsfördelning
SSU-kommunerna äger rätten att till varje distriktsårskonferens sända ett (1) grundombud. Utöver detta
kan SSU-kommunen erhålla ombud som står i proportion till dess medlemsantal. Ombudsfördelningen
utgår från det antal ombudsgrundande medlemmar den 31 december föregående år.
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I SSU-kommuner med klubbar fördelas ombuden proportionerligt. I de SSU-kommuner där det både
förekommer medlemmar som ej är med i klubbar och medlemmar som bara är medlemmar i kommunen
fördelas ombuden proportionerligt mellan kommunen och klubbarna.
SSU-distriktets årskonferens fastställer ombudstaket för nästkommande årskonferens.
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MOMENT 6.2 Ombudsval
I SSU-kommuner utan styrelse ansvarar distriktsstyrelsen för att medlemmarna kallas till ett av
distriktsstyrelsen arrangerat valmöte. I SSU-kommuner med styrelse ansvarar denna för att
medlemmarna kallas till ombudsval. Kallelse ska skickas senast två (2) veckor före ombudsvalet.
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Röstlängd fastställs av distriktsstyrelsen utifrån förbundets medlemsregister sex (6) veckor före dagen
av årskonferensen.
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Ombudsval kan genomföras på ett ordinarie medlemsmöte. Valda ombud och ersättare ska vara
inrapporterade till distriktet tre (3) veckor innan distriktsårskonferensen.
Distriktsstyrelsen, funktionärer och revisorer ska närvara vid årskonferensen och har där yttrande- och
förslagsrätt. Medlem tillhörande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund som kan styrka
medlemskap har tillträde till årskonferensen. En representant från förbundsstyrelsen äger rätt att
närvara vid distriktets årskonferens och har där yttranderätt. Endast ombud som valts av SSU-klubb eller
SSU-kommun tillhörande distriktet har rösträtt. Distriktsstyrelsens ledamöter samt i SSU-distriktet
anställda ombudsmän kan ej väljas som ombud.
MOMENT 6.3 Distriktsårskonferens i mindre distrikt
Distriktsårskonferens kan i distrikt som den 31 december föregående år har färre än etthundra (100)
ombudsgrundande medlemmar besluta att på nästkommande distriktsårskonferens inte tillämpa den
representativa fördelning av ombud såsom stadgas i § 6. I sådana fall gäller istället att samtliga
medlemmar i distriktet, utom distriktsstyrelsens ledamöter samt i SSU-distriktet anställd personal, har
rösträtt på årskonferensen. Skulle SSU-distriktet före nästkommande årskonferens ha uppkommit i fler
än etthundra (100) ombudsgrundande medlemmar står distriktsårskonferensens beslut fast. I övrigt
gäller samma regler som i § 6.
MOMENT 6.4 Valberedning
Årskonferensen väljer en valberedning om minst två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande.
Valberedningen har till uppgift att efterhöra och samla in synpunkter från kommunerna rörande
personvalsfrågor, och med utgångspunkt från detta bereda de personval som ska äga rum på kommande
årskonferens.
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MOMENT 6.5 Kallelse
Kallelse till ordinarie årskonferens ska av distriktsstyrelsen utsändas till SSU-kommunerna senast åtta (8)
veckor före konferensens öppnande. Vid extra årskonferens senast fyra (4) veckor före konferensens
öppnande.
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MOMENT 6.6 Frågor att behandla
Alla frågor avsedda att behandlas på distriktets ordinarie årskonferens ska vara distriktsstyrelsen
skriftligen tillhanda senast fyra (4) veckor före årskonferensen. Vid extra årskonferens senast två (2)
veckor före konferensens öppnande.

340

MOMENT 6.7 Utsändning av konferenshandlingar
Förslag jämte distriktsstyrelsens utlåtande över dem samt distriktsstyrelsens förslag ska vara ombud och
SSU-kommun tillhanda minst två (2) veckor före årskonferensen. Vid extra årskonferens senast en (1)
vecka före konferensens öppnande.
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MOMENT 6.8 Kostnader för årskonferensen
Ombudens, distriktsstyrelsens och revisorernas resor bekostas av distriktskassan eller på sätt som
årskonferensen beslutat.
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MOMENT 6.9 Extra årskonferens
Extra årskonferens kan sammankallas av distriktsstyrelsen eller då minst en tredjedel (1/3) av distriktets
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medlemmar, enligt den 31 december, så begär. Extra årskonferens kan endast behandla de frågor som
föranlett dess inkallande. Vid extra årskonferens fastställer distriktsstyrelsen motionstid och tider för
ombudsval.
355

360

§ 7 Förbundet
Förbundet utgörs av alla anslutna medlemmar vilket beskrivs i § 2. Förbundets ändamål beskrivs i § 1.
MOMENT 7.1 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen är mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ och handhar ledningen av
förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundets program och stadgar samt fastställer
arbets- och delegationsordning för SSU-förbundet. Förbundsstyrelsen ska till varje kongress avge
rapport över förbundets verksamhet, omfattande de två senaste verksamhetsåren. Förbundsstyrelsen är
inför kongressen ansvarig för sin förvaltning.

365

Förbundsstyrelsen ska bestå av fjorton (14) av kongressen valda ledamöter. Av dessa väljs ordförande och
sekreterare var för sig. Inom förbundsstyrelsen ska en studieansvarig utses. Förbundsstyrelsen
sammanträder minst sex (6) gånger per år eller då minst fyra (4) av förbundsstyrelsens ledamöter så
fordrar.

370

Förbundsstyrelsen är beslutför då minst åtta (8) av dessa ledamöter är närvarande. Resor och förlorad
arbetsförtjänst vid förbundsstyrelsens sammanträden betalas av förbundet. Förbundsstyrelsen utser
förbundskassör.

375

380

MOMENT 7.2 Utskott, kommittéer och arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen har inom sig rätt att utse ett verkställande utskott och en ledningsgrupp. Av
förbundsstyrelsen valda utskott, kommittéer eller arbetsgrupper är redovisningsskyldiga till
förbundsstyrelsen.
MOMENT 7.3 Representanter
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, Landsorganisationen och Sveriges Socialdemokratiska
Studentförbund kan utse en representant var som kan delta på förbundsstyrelsens sammanträden och då
har yttrande- och förslagsrätt.
§ 8 Kongressen

385

MOMENT 8.1 Uppgift
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år, före augusti
månads utgång, på plats som bestäms av förbundsstyrelsen.
390

395

400

På kongressen ska följande frågor behandlas:
a) styrelsens berättelse
b) revisorernas berättelse
c) frågan om ansvarsfrihet
d) förslag och styrelsens utlåtande över dessa
e) förslag från styrelsen
f) stadgeenliga val
g) stadgar.
MOMENT 8.2 Sammansättning och rösträtt
Kongressen består av tvåhundrafyrtionio (249) valda ombud med rösträtt. Varje ombud har en röst.
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Rösträtten får inte överlåtas. Förbundsstyrelsen, funktionärer och revisorer ska närvara på kongressen
och har där yttrande- och förslagsrätt. Distriktsstyrelsen äger rätt att till kongressen sända två (2)
representanter som där har yttrande- och förslagsrätt.
405

410

415

420

425

430

435

440

445

MOMENT 8.3 Kallelse
Kallelse till ordinarie kongress ska utfärdas av förbundsstyrelsen senast nio (9) månader före kongressens
öppnande. Kallelse skickas till SSU-distrikten.
MOMENT 8.4 Förslag
Alla förslag, avsedda att behandlas av kongressen, ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 2 april
samma år som kongressen. Förslag kan väckas av varje till förbundet ansluten klubb, kommun och distrikt.
MOMENT 8.5 Protokoll
Beslutsprotokoll ska vara ombuden och SSU-distrikten tillhanda senast fem (5) månader efter avslutad
förbundskongress. Ordförordprotokoll ska vara ombuden tillhanda senast tio (10) månader efter avslutad
förbundskongress genom utskick till distrikten.
MOMENT 8.6 Utsändning av kongresshandlingar
Väckta förslag jämte förbundsstyrelsens utlåtande över dem, förbundsstyrelsens förslag samt
förbundsstyrelsens rapport över förbundets verksamhet ska vara ombud och distrikt tillhanda senast åtta
(8) veckor innan kongressens öppnande. Förslag av politisk eller strategisk karaktär ska gå på remiss till
SSU-distrikten innan de färdigställs. Har ombudsval i valkrets överklagats skickas handlingarna till
distriktet.
Valberedningens förslag ska vara ombuden tillhanda senast tre (3) veckor innan kongressens start.
MOMENT 8.7 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning om åtta (8) ledamöter varav en (1) sammankallande samt personliga
ersättare för samtliga ledamöter. Valberedning har till uppgift att efterhöra och samla in synpunkter från
distrikten rörande personvalsfrågor och med utgångspunkt från detta bereda de personval som ska äga
rum på den kommande kongressen. I det fall valberedning ej sammankallats före 1 maj kongressåret
åligger det istället förbundssekreteraren att sammankalla denna.
MOMENT 8.8 Kongressfond
Förbundet avsätter varje år medel till en kongressfond i syfte att sprida kongresskostnaderna jämnt över
åren. Resekostnader, mat och logi för ombud, förbundsstyrelsen, revisorer, distriktsrepresentanter jämte
de anställda ombudsmän som enligt avtal tjänstgör under kongressen betalas helt ur kongressfonden.
MOMENT 8.9 Extra kongress
Beslut om extra kongress fattas av förbundsstyrelsen eller då det genom omröstning enligt stadgarnas
regler om allmän omröstning så beslutas. Extra kongress kan endast behandla de frågor som föranlett
dess inkallande. Kallelse till extra kongress ska utfärdas senast en (1) månad före kongressens hållande.
Vid extra kongress fastställer förbundsstyrelsen motionstid samt tider för kandidatnominering och
ombudsval. Utsändning av kongresshandlingar, väckta förslag jämte förbundsstyrelsens utlåtande över
dem samt förbundsstyrelsens förslag ska tillställas ombud och distrikt senast tre (3) veckor före
kongressen.
§ 9 Valordning vid val av kongressombud

450

MOMENT 9.1 Ombudsfördelning
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455

460

465

Underlag för representation till kongressen utgörs av det antalet betalande, ombudsgrundande
medlemmar distriktet haft under kongressperioden. Medlem är ombudsgrundande för distriktet endast
en (1) gång per kalenderår. Varje distrikt erhåller först vardera två (2) ombud. De återstående ombuden
fördelas mellan distrikten proportionellt efter antalet medlemmar den 31 december de senaste två (2)
åren. Är två eller flera distrikt lika berättigade att erhålla ett mandat, ska lottning ske.
MOMENT 9.2 Valkretsar
Vid val av kongressombud ska distrikten indelas i valkretsar, vars omfattning föreslås av distriktens
styrelser och fastställs av förbundsstyrelsen. Distrikt som har mer än två (2) aktiva SSU-kommuner bör
indelas i minst två (2) valkretsar. Med aktiv SSU-kommun menas SSU-kommun som det senaste året haft
årsmöte eller som på annat sätt har en kontinuerlig verksamhet. I de fall då en enig distriktsstyrelse
föreslagit en (1) gemensam valkrets för hela distriktet ska detta fastställas av förbundsstyrelsen. I de fall
då medlemmar överklagar ska förbundsstyrelsen pröva den av distriktet föreslagna indelningen mot
principen av delaktighet och inflytande för medlemmarna och kan dela in distriktet i fler än en valkrets.
Fördelning av ombud mellan kretsarna ska ske i förhållande till antalet ombudsgrundande medlemmar
den 31 december de senaste två (2) åren. Är två (2) eller flera kretsar berättigade till ett mandat ska
lottning ske. Förslag till fördelning av ombud mellan de olika valkretsarna upprättas av distriktsstyrelsen
senast den 8 mars och fastställs av förbundsstyrelsen.

470

MOMENT 9.3 Förslag till ombud
Förslag till ombud till kongressvalet äger varje SSU-kommun, SSU-klubb eller medlem rätt att insända till
distriktsstyrelsen. Föreslagen kandidat kan inte vägras plats på den officiella valsedeln.
Kandidatnomineringen ska vara avslutad den 7 april kongressåret.

475

Distriktsstyrelsen ska tillhandahålla valsedlar där kandidaterna uppförs i bokstavsordning. På valsedlarna
ska även anges hur många ombud som ska väljas.

480

485

490

MOMENT 9.4 Valtid
Valet ska påbörjas den 15 april och vara avslutat den 11 maj kongressåret.
Där skäl föreligger kan SSU-distrikt hos förbundsstyrelsen ansöka om förlängd valtid, senast den 31
januari kongressåret.
MOMENT 9.5 Valsätt och information om val av kongressombud
Distriktsstyrelsen är ansvarig för val av kongressombud och att valen genomförs i enlighet med dessa
stadgar. Distriktsstyrelsen ska besluta om och informera SSU-kommunerna och SSU-klubbarna om
tidsplan för ombudsvalet senast tre (3) veckor före valförrättningens början. Distriktsstyrelsen kan också
besluta om poströstning. Vid poströstning ska medlem erhålla valsedel och valkuvert senast (3) tre
veckor före valens avslutande. Om en medlem avgivit mer än en röst ska röst vid valmöte gälla.
Valmöten arrangeras av distriktsstyrelsen utsedda valförrättare. Kallelse ska utgå till kommunens
röstberättigade medlemmar senast två (2) veckor före dagen för valmötet. Utlyst valmöte får ej inställas.
För kommuner med mer än sjuttio (70) röstberättigade medlemmar ska minst två (2) valmöten, på skilda
datum arrangeras. Tillämpas poströstning ska det för kommuner med mer än tvåhundra (200)
medlemmar arrangeras minst två (2) valmöten på skilda datum.

495

500

Förbundsstyrelsen ansvarar för att en röstlängd för varje valkrets upprättas den 1 april. Medlemmarna
placeras i den valkrets där de har sitt medlemskap. Efter det att ombudsfördelningen är fastslagen och
röstlängden upprättad får medlem ej tillföras någon annan röstlängd. Den som vill rösta i valet ska vid
valsedelns avlämnande stå upptagen i röstlängden för valkretsen. Medlem äger rätt att delta i val endast
en gång. Val av ombud sker genom slutna sedlar. Valsedel ska för att vara giltig uppta lika många namn
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som det antal ombud som ska utses i valet.

505

510

515

520

525

530

535

Valförrättare ska senast två (2) dagar efter valförrättningens avslutande till distriktsstyrelsen översända
avgivna valsedlar och av valförrättaren upprättat protokoll över valet, allt inneslutet i ett förseglat kuvert
märkt ”valsedlar”. En eller flera valförrättare utses av distriktsstyrelsen. Valförrättare får ej delta i val på
möte där valförrättaren tjänstgör. Till valförrättare kan ej personer som kandiderar till ombud inom
valkretsen utses.
MOMENT 9.6 Röstsammanräkning
Distriktsstyrelsen ska verkställa sammanräkningen av avgivna röster på tid och plats som informerats
SSU-kommunerna och SSU-klubbarna. Valkuverten ska till dess vara obrutna. Valresultatet ska
omedelbart, dock senast den 19 maj kongressåret, delges förbundsstyrelsen och SSU-kommunerna.
De kandidater som erhållit det högsta röstetalet i valkretsen förklaras i tur och ordning valda som
kongressombud respektive ersättare. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Till ersättare utses i
tur och ordning de på den officiella valsedeln upptagna kandidaterna vilka efter de ordinarie ombuden
erhåller de flesta rösterna. När ersättare saknas på den officiella valsedeln utses ersättare från den
valkrets i distriktet vilken står i tur att få ett ombud. Valordningen i övrigt bestäms av distriktsstyrelsen.
MOMENT 9.7 Besvär över valet av kongressombud
Anser medlem att valet av ombud eller ersättare stått i strid med förbundsstadgarna, har medlemmen att
senast fem (5) dagar efter att röstresultatet delgivits SSU-kommunerna avge besvär till
förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska senast fem (5) dagar efter det att besvärsskrivelsen inkommit
avge yttrande över klagomålet. Förbundsstyrelsen ska arrangera nyval i valkrets eller SSU-kommun om
den finner att valet har förrättats stadgestridigt och att detta inverkat på valets utgång.
MOMENT 9.8 Stadgar för nyval
Vid nyval genomförs valproceduren gemensamt av förbundsstyrelsen och berörd distriktsstyrelse.
Distriktsstyrelsen har huvudansvaret vad gäller att tillhandahålla valmaterial och vad gäller samordning
av valprocessen. SSU-kommunens valmöten förrättas gemensamt av en av förbundsstyrelsen utsedd
valförrättare och en av distriktsstyrelsen utsedd valförrättare. Båda valförrättarna måste närvara, i annat
fall är valet ogiltigt.
Distriktsstyrelsen ska verkställa sammanräkningen av avgivna röster på tid och plats som informerats
SSU-kommunerna och SSU-klubbarna. Valkuverten ska till dess vara obrutna. Valresultatet ska
omedelbart, dock senaste sju (7) dagar efter avslutad valperiod, delges förbundsstyrelsen och SSUkommunerna. I övrigt ska nyvalsprocessen följa de regler som finns för ordinarie val.
§ 10 Kontroll och revision

540

MOMENT 10.1 Revisorernas uppgift
Revisorerna ska i överensstämmelse med dessa stadgar, eller tilläggsstadgar för SSU-kommun eller
distrikt, granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av
räkenskaperna och avge revisionsberättelse till årsmötet/kongressen.
545

550

MOMENT 10.2 Sammansättning förbundet
Tre förtroendevalda ordinarie revisorer ska väljas av kongressen för samma tid som den styrelse de ska
granska. De valda ersättarna ska vara lika många som de ordinarie. De inträder vid förhinder för ordinarie
revisor i den ordning som beslutas av kongress. Auktoriserade revisorer väljs av förbundsstyrelsen efter
samråd med de förtroendevalda revisorerna.
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555

MOMENT 10.2.1 Sammansättning distrikt och kommun
Revisorer ska väljas av årsmöte/årskonferens för samma tid som den styrelse de ska granska. I SSUkommunerna ska två revisorer väljas. I distrikt ska tre revisorer väljas. De valda ersättarna ska vara lika
många som de ordinarie. De inträder vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning som beslutas av
årsmöte/årskonferens.
MOMENT 10.3 Revisionstidpunkt
Revision ska äga rum efter varje räkenskapsår samt vid andra tidpunkter revisorerna finner lämpligt.

560

565

570

575

MOMENT 10.4 Särskilda stadgar för förbundets revision
Förbundets valda revisorer ska granska förbundsstyrelsens politiska och organisatoriska verksamhet samt
ekonomiska förvaltning och ska då utreda huruvida denna skett i överensstämmelse med stadgar,
handlingsprogram och andra kongressbeslut. Revisorerna ska använda auktoriserade revisorer och annan
yrkesexpertis som biträder vid granskningen av förbundets räkenskaper och fastställande av
medlemsantal. Böckerna ska varje år vara avslutade och avlämnade till revisorerna senast fem (5)
månader efter den tid revisionen omfattar.
Revisorerna ska avlägga en rapport över sin revision av verksamheten som ska underlätta
förbundskongressens granskning. I denna rapport är revisorerna utöver ovan nämnda granskning även
skyldiga att utreda och kommentera alla anmälningar om händelser som distrikt, kommuner eller klubbar
vill ha granskade vilka tillsänts revisorerna senast fyra (4) månader innan kongressens början.
MOMENT 10.5 Särskilda stadgar för distriktets revision
Räkenskaperna ska granskas av revisorerna minst två (2) gånger per år. Revisorerna kan i samråd med
styrelsen anlita auktoriserade revisorer.

580

MOMENT 10.6 Särskilda stadgar för SSU-kommunernas revision
SSU-kommunens styrelse ska till distriktsstyrelsen inlämna årsvisa bokslut och balansräkningar samt
revisionsberättelse.

585

MOMENT 10.7 Förbundsrevision
Förbundsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger fatta beslut om att genomföra en revision av SSUdistrikts, SSU-kommuners och SSU-klubbars räkenskaper. Dessa är då skyldiga att inför förbundet
redovisa erforderliga handlingar.
Förbundsstyrelsen äger också rätt att medverka vid granskning av distrikts räkenskaper och är skyldiga
att göra detta då ansvarsfrihet ej beviljats av distriktsårskonferensen.

590

595

§ 11 Fast egendom
Vid köp eller avyttrande av fast egendom tillhörande SSU-kommun eller distrikt ska samråd ske med
förbundsstyrelsen.
§ 12 Tidningen Frihet
Förbundets medlemstidning är Frihet. Tidningens målsättning och verksamhetsidé fastställs av
förbundsstyrelsen. Tidningens ansvariga utgivare utses av förbundsstyrelsen.
§ 13 Allmän omröstning

600

MOMENT 13.1 Beslut om omröstning
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Om två tredjedelar (2/3) av förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller om en femtedel (1/5) av
förbundets medlemmar så begär, kan frågor avgöras genom omröstning bland förbundets medlemmar
mellan kongresserna.
605

610

615

MOMENT 13.2 Tid för omröstning
Samtidigt med utsändandet av det ärende omröstningen gäller ska förbundsstyrelsen meddela inom
vilken tid omröstningen ska vara verkställd.
MOMENT 13.3 Röstningsförfarande
SSU-förbundet ansvarar för att alla medlemmar, innan röstförfarandet påbörjas ges möjlighet att via
poströstning delta i den allmänna omröstningen. SSU-förbundets revisorer ansvarar för att kontrollera
den allmänna omröstningen samt röstsammanräkningen.
MOMENT 13.4 Beslut
Vid allmän omröstning gäller som förbundets beslut den mening för vilka de flesta rösterna avgivits.
§ 14 Stadgetolkning och stadgeändring

620

625

630

635

MOMENT 14.1 Stadgetolkning
Tvister rörande tolkning av dessa stadgar hänskjuts till förbundsstyrelsen.
MOMENT 14.2 Stadgeändring
Stadgeändring kräver två tredjedelars (2/3) majoritet av kongressombuden eller att två (2) på varandra
följande kongresser med enkel majoritet fattat beslut för stadgeändring. Ändring av dessa stadgar eller
tillägg till dessa stadgar får icke stå i strid med Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti allmänna
grundsatser och ska ske genom beslut av ordinarie kongress.
MOMENT 14.3Tillägg till stadgarna
SSU-klubb och SSU-kommunen ska anta stadgar men kan till dessa tillägga stadga som ej är fastslagen av
förbundskongress. Sådan tilläggsstadga får dock inte strida mot förbundskongressens beslut eller mot
distriktets eller förbundets stadgar.
För antagande av tilläggsstadgar fordras beslut av årsmöte eller två (2) på varandra följande
medlemsmöten. Tilläggsstadgar ska delges distrikts- och förbundsstyrelsen. Tvister rörande tolkning och
tillämpning av dessa stadgar ska hänskjutas till förbundsstyrelsen.
§ 15 Personal
Anställande av ombudsman och annan personal ska ske i samråd med förbundsstyrelsen.

645

MOMENT 15.1 Uppgift
För anställd ombudsman och personal ska den anställande styrelsen upprätta
anställningsföreskrifter. Ombudsman och personal ska i överensstämmelse med dessa stadgar samt av
styrelse och årskonferens fattade beslut fullgöra föreskrivna arbetsuppgifter. Organisationer med
arbetsgivaransvar bör ansluta sig till Socialdemokratiska Ungdomsrörelsens Arbetsgivarorganisation,
SUA.

650

MOMENT 15.2 Personalansvarig
Hela styrelsen har ett arbetsgivaransvar. Inom styrelsen ska en ledamot utses att vara personalansvarig
med arbetsledning. Personalansvarig ska handha frågor rörande de anställdas arbetstider, avtal och
övriga personalfrågor.

640
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§ 16 Upplösning av distrikt
Distriktet kan ej upplösas så länge förbundsstyrelsen uttalar en önskan om dess bibehållande.
Upplöses distrikt tillfaller dess tillgångar förbundet.
655

660

665

670

§ 17 Förbundets upplösning
Förbundet kan inte upplösas med mindre än att fem sjättedelar (5/6) av förbundets medlemmar i en
allmän omröstning så beslutar. I händelse av förbundets upplösning ska tillgångarna fonderas. Denna fond
ska förvaltas av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti tills ett nytt socialdemokratiskt
ungdomsförbund bildas.
§ 18 Andra organisationsled
Medlemmar, SSU-klubbar, SSU-kommunerna och distrikt har möjlighet att sluta sig samman, till exempel i
ett nytt organisationsled. Stadgar för sådana sammanslutningar ska utgå från dessa stadgar. Sådana
stadgar ska insändas till förbundsstyrelsen samt fastställas av organisationsledens årsmöte eller
årskonferens.
§ 19 Specialstadgar då kommun och distrikt sammanfaller
I de fall där distriktets geografi motsvarar SSU-kommunens ska SSU-distriktets årskonferens fatta beslut
om specialstadgar som ska godkännas av förbundsstyrelsen. Beslut i förbundsstyrelsen ska fattas inom
sex (6) månader efter inlämnat förslag. Dessa stadgar ska vara så upplagda att de garanterar
medlemmarna samma möjligheter till inflytande som SSU-kommunen ger. Vad gäller regler för styrelsens
storlek samt revision gäller de stadgar som finns för SSU-distrikten.
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