
Vedtekter for Grønn Ungdom 
 
§ 1 Stiftelse og navn 
1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. 
oktober 1996, eksisterer som organisasjon.  
1.2 Organisasjonens navn er Grønn Ungdom (bokmål), Grøn Ungdom (nynorsk) og 
Rouna Nuorra (samisk). I sammenheng med skrevne tekster skal navnet rettes etter 
språket teksten er skrevet i. I andre sammenhenger er de tre navn likestilte. 
§ 2 Målsetting 
2.1 Grønn Ungdoms målsetting er å fremme en politisk utvikling i samsvar med 
Miljøpartiet De Grønnes program og landsmøtevedtak, ved å gjøre ungdom politisk 
bevisste og spre kunnskap om grønn politikk og den internasjonale grønne ideologien. 
§ 3 Medlemskap 
3.1 Som medlem av Grønn Ungdom regnes den som har betalt kontingent for 
inneværende eller foregående år, ikke aktivt har meldt seg ut, og er mellom 12 og 26 år.  
3.2 Personer over 26 år kan tegne støttemedlemskap i Grønn Ungdom uten stemmerett. 
§ 4 Avstemninger 
4.1 Medlemmer ifølge § 3.1 og 3.2 som har betalt kontingent for inneværende år har 
stemmerett i Grønn Ungdom der ikke annet er opplyst i vedtektene. 
4.2 For å gjøre beslutninger i Grønn Ungdoms organer kreves det simpelt flertall der ikke 
annet er opplyst i vedtektene. 
4.3 Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning eller fremvisning av 
eventuelle stemmekort. Ved personvalg og i ansettelsessaker skal det holdes skriftlig 
avstemning hvis én eller flere deltakere krever det. 
4.4 Ved stemmelikhet skal det om mulig åpnes for kompromissbehandling. Dersom dette 
ikke fører frem, skal saken utsettes til neste møte. 
§ 5 Landsmøtet 
5.1 Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet, som arrangeres en gang i året, innen 
forslagsfristen for Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Tid og sted for landsmøtet 
fastsettes av landsstyret. 
5.2 Alle medlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet. 
5.3 Stemmerett på landsmøtet har bare medlemmer som har betalt medlemskontingent for 
inneværende og foregående år. Medlemmer som bare har betalt for inneværende år får 
stemmerett dersom 2/3 av delegatene som har betalt begge år godkjenner det. 
5.4 Landsmøtet skal bekjentgjøres til medlemmer i Grønn Ungdom senest åtte uker før 
åpningsdagen. Innkallingen skal opplyse om tid, sted og krav for påmelding, og formidles 
i brev til alle medlemmene. 
5.5 Medlemmer som er påmeldt til landsmøtet innen fristen fem uker før møtet, får 
tilsendt sakspapirene tre uker før landsmøtet. Medlemmer som melder seg på etter at 
fristen er utløpt, er selv ansvarlige for å innhente sakspapirer. For sent påmeldte delegater 
kan avvises av landsmøtet med simpelt flertall. 
5.6 Medlemmer som er påmeldt til landsmøtet innen fristen fem uker før møtet, får 
reiseutjevning etter nærmere retningslinjer fastsatt av landsstyret. 
5.7 Landsmøtet skal behandle følgende saker:  
⁃ åpning av møtet 



⁃ spørsmål om innkalling i tråd med vedtektene godkjenning av forretningsorden 
⁃ godkjenning av dagsordenvalg av møteledere 
⁃ årsmeldinger for Grønn Ungdoms sentrale organer 
⁃ arbeidsplan 
⁃ godkjenning av regnskap for foregående år 
⁃ revidert budsjett for kommende år og budsjett for året deretter revisjonsberetning 
⁃ valg av arbeidsutvalg  
⁃ opprettelse av landsstyre  
⁃ sete for hovedkontoret og arbeidsutvalget 
⁃ øvrige saker som medlemmer/lokallag/fylkeslag har meldt til hovedkontoret før fristen. 
⁃ avslutning av møtet 
5.8 Landsstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte hvis minst 1/3 av fylkeslagene 
eller 1/3 av medlemmene krever det. Landsstyret kan med 2/3 flertall innkalle til 
ekstraordinært landsmøte på eget initativ. Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle 
de sakene som er nevnt i innkallingen. Ellers gjelder samme regler som for ordinært 
landsmøte. 
5.9 Alle sentrale verv er på valg hvert år. Personer som innehar sentrale verv i 
organisasjonen skal ha betalt medlemskontingent for inneværende år og foregående år, 
såfremt ikke 2/3 av landsmøtedelegatene ønsker å fravike dette punktet. 
§ 6 Arbeidsutvalget 
6.1 Landsmøtet velger et arbeidsutvalg. Dersom landsstyret ikke er konstituert, fungerer 
arbeidsutvalget som Grønn Ungdoms høyeste organ mellom landsmøtene, og overtar 
landsstyrets vedtektsfestede funksjoner. 
6.2 Arbeidsutvalget skal minst bestå av 
· politisk leder 
· to likestilte nestledere 
· økonomiansvarlig 
· internasjonal kontakt 
Landsmøtet kan dessuten velge øvrige faste medlemmer og varamedlemmer til 
arbeidsutvalget. Antall faste medlemmer i arbeidsutvalget skal alltid være oddetall. 
Nestlederne har varaansvar for politisk leder. Begge kjønn skal være representert i de tre 
øverste vervene. 
6.3 Arbeidsutvalget møtes minst en gang i måneden bortsett fra i desember og juli, og 
ellers når minst 3 av de faste medlemmene krever det. 
6.4 Politisk leder har landsmøtets tillit til å uttale seg på vegne av Grønn Ungdom i Norge 
og ansvaret for organisasjonens politiske arbeid. 
6.5 Økonomiansvarlig har ansvaret for Grønn Ungdoms økonomi og står ansvarlig for 
regnskap og budsjett overfor landsmøtet. 
6.6 Organisasjonens to nestledere har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, i 
samarbeid med resten av arbeidsutvalget og landsstyret. Nestlederne har også ansvaret for 
å opprette valgkomite før hvert landsmøte. 
6.7 Internasjonal kontakt har ansvar for å holde kontakten med søsterorganisasjoner i 
utlandet og sørge for et fruktbart samarbeid med disse. 
6.8 Landsstyret kan mellom landsmøtene supplere vararepresentanter til arbeidsutvalget. 
6.9 Landsstyret fastsetter nærmere arbeidsinstruks for arbeidsutvalget. 



§ 7 Landsstyret 
7.1 Landsmøtet kan vedta å opprette et landsstyre. Når landsstyret er konstituert er det 
Grønn Ungdoms høyeste organ mellom landsmøtene. 
7.2 Hvert fylkeslag har én stemme i landsstyret, og velger en representant og 
vararepresentant/-er til dette. 
7.3 Arbeidsutvalget kan peke ut representanter fra fylker uten konstituert fylkeslag. Disse 
møter i landsstyret med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 
7.4 Landsstyret møtes minst fire ganger i året, og ellers når minst 1/3 av fylkeslagene 
krever det. Arbeidsutvalget har ansvar for at innkalling med informasjon om tid og sted 
er fylkeslagene og representantene i hende senest 4 uker før møtet. 
7.5 Landsstyret er vedtaksdyktig når møtet er innkalt i samsvar med vedtektene og minst 
2/3 av de konstituerte fylkeslagene er representert. 
7.6 Arbeidsutvalget møter med tale- og forslagsrett på landsstyrets møter. 
§ 8 Fylkeslag og lokallag 
8.1 Ved opprettelse av et nytt lokal- eller fylkeslag av Grønn Ungdom må det være minst 
tre personer som utgjør interimstyret; en leder, en sekretær og en økonomiansvarlig. 
8.2 Etableringsdokumentet skal signeres av deltakerne på oppstartsmøtet og sendes 
hovedkontoret. 
8.3 Lokal- og fylkeslag skal avholde årsmøte hvert år, der nytt styre velges og 
budsjett/regnskap og årsmelding legges frem for godkjenning. Alle medlemmer i lagets 
virkeområde skal få skriftlig innkalling til årsmøtet minst tre uker i forveien. Innkallingen 
skal inneholde dagsorden, årsmelding og øvrige sakspapirer. Signert referat fra årsmøtet, 
inkludert budsjett/regnskap og årsmelding skal sendes til hovedkontoret. 
8.4 Lokal- og fylkeslag av Grønn Ungdom kan ha egne vedtekter forutsatt at disse ikke er 
i strid med gjeldende vedtekter for Grønn Ungdom i Norge. Kopi av vedtektene skal 
sendes til hovedkontoret så raskt som mulig etter at de er vedtatt av årsmøtet. 
8.5 Hvis et lag blir oppløst, skal kapitalen og eiendelene overføres til Grønn Ungdom 
sentralt. Opprettes det et nytt lag på det samme stedet innen tre år, skal det overta det 
gamle lokallagets kapital. Et lag regnes som oppløst dersom det ikke har avholdt årsmøte 
inneværende eller foregående år og ikke er nyoppstartet. 
§ 9 Eksklusjon 
9.1 Medlemmer av Grønn Ungdom som åpenbart motarbeider organisasjonens mål og 
politiske linje kan ekskluderes fra organisasjonen. 
9.2 Eksklusjon kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokallag eller landsstyret, og endelig 
vedtak fattes på førstkommende landsmøte. En eksklusjon kan bare skje med 3/4 flertall 
blant landsmøtedelegatene. 
9.3 Arbeidsutvalget kan suspendere et enkeltmedlem midlertidig fram til førstkommende 
landsstyremøte når personen er foreslått ekskludert fra organisasjonen. Arbeidsutvalget 
skal da være enstemmig i saken. Landsstyret kan med 3/4 flertall vedta å opprettholde 
suspensjonen til førstkommende landsmøte. 
§ 10 Tilslutning til andre organisasjoner 
10.1 Tilslutning til organisasjoner og sammenslutninger må ikke skje i strid med disse 
vedtektene. 
10.2 Landsstyret har rett til å søke om, eller oppheve, medlemskap i andre organisasjoner 
på vegne av organisasjonen. Landsmøtet behandler dette i etterkant og kan nedlegge veto 
mot medlemskap eller utmeldinger som er inngått av landsstyret dersom et flertall av 



landsmøteutsendingene krever det. 
§ 11 Åpenhet og møtekultur 
11.1 Alle medlemmer i Grønn Ungdom har rett til å være til stede ved arrangementer, 
inkludert styremøter, i Grønn Ungdoms regi. 
11.2 Alle Grønn Ungdoms arrangementer er åpne for offentligheten, med mindre 
flertallet av de tilstedeværende medlemmene med stemmerett bestemmer at 
arrangementet skal være lukket for ikke-medlemmer. 
11.3 Alle beslutninger i Grønn Ungdoms organer skal protokollføres, og protokollen 
offentliggjøres. 
11.4 Alle Grønn Ungdoms arrangementer er rusmiddelfrie. 
§ 12 Vedtektsendringer 
12.1 Vedtektsendringer skal behandles av landsmøtet, og det kreves kvalifisert flertall 
(2/3) på landsmøtet eller simpelt flertall (½) på to påfølgende landsmøter for at en 
endring skal være gyldig. Det samme gjelder for tilleggsparagrafer eller fjerning av 
paragrafer. 
12.2 Vedtektsendringer er gyldige fra det øyeblikket de vedtas av landsmøtet. 
 
 
 
	  


