
 
 

STANDARDVEDTEKTER 
 FOR LOKAL- og fylkeslag 

Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 23. – 24. november 2019. 

 

KAPITTEL 1: NAVN OG FORMÅL  
§ 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom [kommune/fylke] (stiftet 

[dato]) eksisterer som organisasjon.  

 

§ 1.2 Grønn Ungdom [kommune/fylke] (forkortet GU[X]) er Grønn Ungdom sitt 

lokallag/fylkeslag i [kommune/fylke]. GU[X] er en del av Grønn Ungdom og bygger på 

Grønn Ungdom sine vedtekter og politiske plattform. 

 

§ 1.3 Grønn Ungdom [kommune/fylke] sitt formål er å fremme en utvikling i samsvar 

med Grønn Ungdoms politiske plattform i [kommunen/fylket] og ta del i utviklingen av 

Grønn Ungdom sin politikk.   

 

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP 
§ 2.1 Som medlemmer av Grønn Ungdom [kommune/fylke] regnes personer som er 

medlem av Grønn Ungdom og bosatt i [kommune/fylke].   

 

KAPITTEL 3: ÅRSMØTET  
§ 3.1 Årsmøtet er lokallagets/fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes en 

gang hvert år, senest seks uker før Grønn Ungdoms landsmøte. 



 

§ 3.2 Innkalling sendes ut senest tre uker før møtestart. Innkallingen skal inneholde tid 

og sted for møtet, dagsorden, årsmelding, gjeldende vedtekter og øvrige sakspapirer. 

 

§ 3.3 Frist for å melde opp saker og vedtektsendringer er fire uker før møtets start. 

 

§ 3.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

Årsmelding 

Godkjenning av regnskap 

Arbeidsplan 

Budsjett 

Valg av styre som nevnt i § 3.6 

 [Kun for fylkeslag: Valg av landsstyrerepresentant og vara, samt delegater til 

Grønn Ungdoms landsmøte inneværende år] 

Og ellers alle saker som er meldt opp innen fristen. 

 

Andre saker kan behandles dersom de er av hastekarakter og et flertall av de 

stemmeberettigede på årsmøtet vedtar å behandle dem. 

 

§ 3.5 Medlemmer i Grønn Ungdom [kommune/fylke] har tale-, forslags- og stemmerett 

på årsmøtet. 

 

§ 3.6 Styret består av minst tre medlemmer. Fylkesstyret skal alltid bestå av leder eller 

to talspersoner av forskjellig kjønn, og økonomiansvarlig. I tillegg kan det velges inntil 

fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene har tale- og 

forslagsrett på styrets møter. 

 

KAPITTEL 4: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
§ 4.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner dette 

nødvendig.  

  



§ 4.2 Dersom minst 1/6 av medlemmene av GU[X] krever det, har styret plikt til 

skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte. 

  

§ 4.3 Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære 

årsmøter.   

  

KAPITTEL 5: STYRET 
§ 5.1 Styret er vedtaksdyktige når mer enn halvparten av styrets representanter eller 

innkalte vararepresentanter er tilstede, og uansett ikke mindre enn tre personer. 

  

§ 5.2 Kun medlemmer kan velges til verv, med unntak av verv til valgkomité. 

  

§ 5.3 Hvis et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp eller blir forhindret i å 

utføre sitt verv grunnet langvarig sykdom eller fravær, suppleres styret med den 

vararepresentant som har det høyeste nummeret. Fratrer styremedlemmet før 

funksjonstidens utløp, sitter representanten ut den perioden som det fratrådte 

medlemmet skulle ha sittet. Hvor styremedlemmet blir forhindret i å utføre sitt verv 

grunnet langvarig fravær eller sykdom, sitter den nye representanten så lenge 

behovet er til stede.  

   

KAPITTEL 6: ENDRINGER AV VEDTEKTENE 
§ 6.1 Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall, avholdende stemmer telles ikke. 

 

§ 6.2 Vedtektsendringer gjelder fra det tidspunktet årsmøtet heves, med mindre 

årsmøtet vedtar noe annet.  

  

KAPITTEL 7: TOLKNING AV VEDTEKTENE 
§ 7.1 Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til 

partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig. 


