
Stadgar för Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) 
 
 
Antagna av Representantskapsmöte 2014-11-16 i Stockholm  
 
 

Grundläggande bestämmelser 
 
1 §  Namn och syfte 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish 
Youth Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, Consejo 
nacional de las organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska 
ungdomsorganisationer. 
 
LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och 
världen. 
 
Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och 
mänskliga rättigheter som utgångspunkt. 
 
Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete 
och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. 
 

2 §  LSU-programmet 
LSU:s politiska plattform utgörs av LSU-programmet, vilket fastställs av  
Representantskapsmöte. 
 

3 §  Organisationens säte 
LSU har sitt säte i Stockholm. 

 
 

Organisationens förvaltning 
 
4 §  Verksamhets- och räkenskapsår 

Organisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 
december. 
 

5 §  Styrelsens sammansättning och funktion 
Mellan Representantskapsmöten handhas organisationens förvaltning, verksamhet och 
övriga angelägenheter av styrelsen.  
 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst femton ledamöter, varav en ska vara 
ordförande och högst tre vara vice ordföranden. 
 
Styrelse utses av Representantskap för de två närmast följande verksamhetsåren. 
Valbar till styrelsen är fysiska personer nominerade av minst en medlemsorganisation 
som fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt 14 §.  
 
Styrelsen utser organisationens firmatecknare och principerna för tecknande av firma.  

 
6 §  Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse ska också utfärdas 
om minst 1/3 av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då minst hälften 
av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut vid styrelsens sammanträden fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, eller, 
om ordföranden inte är närvarande, utfallet efter lottning.



 
En styrelseledamot får ej delta i behandlingen av ett ärende som angår denne  
personligen eller där det kan antas att beslut i ärenden skulle medföra betydande 
skada eller nytta för ledamoten eller någon närstående till denne. 

 
7 §  Revision 

För granskning av organisationens räkenskaper och förvaltningen i övrigt utser 
ordinarie Representantskapsmöte två revisorer och två revisorsersättare. En (1) 
revisor och en (1) revisorsersättare ska vara auktoriserade.  
 
Organisationens bokslut för närmast föregående räkenskapsår samt revisorernas 
utlåtande över detta ska göras tillgängligt för medlemsorganisationerna och 
etableringsmedlemmarna senast sex månader efter utgången av räkenskapsåret. 
 
 

Representantskapsmöte 
 
8 §  Ordinarie och extra Representantskapsmöte 

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och organisationens högsta beslutande organ.  
 
Ordinarie Representantskapsmöte ska hållas årligen på den ort och vid den tid som 
styrelsen beslutar. Extra Representantskapsmöte ska hållas då styrelsen, revisorerna 
eller minst 2/3 av de ordinarie medlemsorganisationerna så begär, på den ort som 
styrelsen beslutar, senast sex veckor efter att begäran inkommit.  
 
Kallelse till ordinarie Representantskapsmöte med förslag på föredragningslista ska 
utsändas till medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast 20 veckor 
före Representantskapsmötet. Kallelse till extra Representantskapsmöte med 
angivande av de ärenden som angivits som skäl till mötets inkallande ska utsändas till 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast fyra veckor före mötet. 
 
Vid ordinarie Representantskap udda år förrättas val av styrelse för de två närmast 
följande verksamhetsåren. Vid ordinarie Representantskap jämna år förrättas val av 
valberedning, revisorer och revisorsersättare för de två närmast följande 
verksamhetsåren. Fyllnadsval kan genomföras på ordinarie eller extra Representantskap. 
 

9 §  Ärenden vid Representantskapsmöte 
Vid ordinarie Representantskap ska följande punkter behandlas, dock beroende på om 
året är jämnt eller ojämnt, och om fyllnadsval behöver förrättas. 
 

A. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
B. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare 
C. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande. 
D. Fastställande av röstlängd. 
E. Fastställande av föredragningslista. 
F. Val av nomineringskommitté för val av valberedning. 
G. Framläggande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
H. Revisorernas berättelse, jämte fastställande av resultat- och balansräkning för 

föregående verksamhetsår samt revisorernas rapport över innevarande verksamhetsår. 
I. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för föregående verksamhetsår 
J. Beslut om antagande av medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar 
K. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
L. Val av styrelsens ordförande. 
M. Val av styrelsens vice ordföranden. 
N. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
O. Val av revisorer och revisorsersättare 
P. Val av valberedning. 
Q. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår, samt preliminär 

medlemsavgift för året efter det. 



R. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budgetdirektiv och finansiella mål för 
nästföljande verksamhetsår. 

S. Beslut i motioner från styrelsen.  
T. Beslut i motioner från medlemsorganisationerna som senast sex veckor före 

representantskapsmötet anmälts till styrelsen. 
U. Övriga ärenden. 

 
Vid extra Representantskapsmöte ska de ärenden som angivits som skäl till mötets 
inkallande behandlas jämte motioner från styrelse och motioner från medlemsorganisationer 
som senast tre veckor före mötet anmälts till styrelsen. Punkterna A-E som ska behandlas på 
ordinarie Representantskapsmötet ska också behandlas på extra Representantskapsmöte. 

 
10 §  Handlingar på Representantskapsmöte 

Handlingar till de ärenden som ska behandlas vid ordinarie Representantskapsmöte, 
med undantag för sådana handlingar som behandlas i andra stycket, ska göras 
tillgängliga för medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast sex 
veckor före Representantskapsmötet. 

 
Styrelsens förslag på nya medlemsorganisationer, motioner från 
medlemsorganisationer, styrelsens yttrande över dem, valberedningens  
förslag i fråga om val till ledamöter i styrelsen och revisorer samt revisorernas rapport 
om innevarande verksamhetsår ska göras tillgängliga för medlemsorganisationerna och 
etableringsmedlemmarna senast fyra veckor före ordinarie Representantskapsmöte. 

 
Förslag till föredragningslista och övriga handlingar ska göras tillgängliga för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast tre veckor före extra 
Representantskapsmöte. 

 
Justerat protokoll från ordinarie Representantskapsmötet ska göras tillgängligt för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast sex veckor efter mötet. 
Justerat protokoll från extra Representantskapsmötet ska göras tillgängligt för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast tre veckor efter mötet. 
 

11 §  Beslut på Representantskapsmöte 
Representantskapsmötet är beslutsmässigt om fler än hälften av samtliga 
medlemsorganisationer som fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt 14 § är 
närvarande genom ombud. Medlemsorganisation har rätt att genom anmälan till styrelsen 
avsäga sig rösträtt för visst Representantskapsmöte och därmed avföras från beräkningen 
av antalet medlemsorganisationer vid bedömningen av mötets beslutsförhet. 

 
Beslut på Representantskapsmöte, med undantag för beslut som omfattas av 
bestämmelserna i 13, 16 och 19 §, fattas med enkel majoritet där varje närvarande 
medlemsorganisation som fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt 14 § har 
en (1) röst. Organisation som antas till medlem har rösträtt på 
Representantskapsmötet omedelbart efter det att beslut om antagande har fattats. 
Etableringsmedlem har inte rösträtt eller nomineringsrätt på representantskapsmötet. 

 
12 §  Valberedning 

För beredning av val vid Representantskapsmöte utses valberedning av 
Representantskap för de två närmast följande verksamhetsåren. Valberedningen ska 
bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningen utser inom sig en 
ordförande samt antar en arbetsordning som görs tillgänglig för 
medlemsorganisationerna. 

 
Valberedningen ska lämna Repskapsmötet förslag till beslut i val till ledamöter i 
styrelsen, revisorer och revisorsersättare. 
 
Förslag till beslut i val till ledamöter i valberedning ska utarbetas och lämnas av en av 
Representantskapsmötet utsedd nomineringskommitté. Nomineringskommittén ska 
bestå av högst fem ledamöter. 



Medlemsorganisationer 
 
13 §  Antagande av medlemsorganisationer 

Medlemsorganisation antas av ordinarie Representantskapsmöte med 3/4 majoritet av 
närvarande. Ansökan om medlemskap ska ha inkommit till styrelsen senast fem veckor 
före mötet. 

Som fullvärdig medlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som uppfyller 
följande krav: 

1. Organisationen ska vara ideell och demokratiskt uppbyggd. Den ska vara 
självbestämmande i förhållande till andra organisationer, vilket innebär att 
medlemmarna ytterst har makten att utse organisationens ledning och besluta om 
organisationens verksamhet och ekonomi. 

2. Organisationen ska verka inom ramarna för de internationella konventionerna om 
de mänskliga rättigheterna. 

3. Antalet'enskilda'medlemmar'ska'vara'minst'1000,'i'åldern'6425'år.'Om'
organisationen'endast'ansluter'medlemsföreningar'ska'antalet'uppgå'till'minst'10. 

4. Lokal verksamhet ska finnas i minst fem län. 

5. Minst 60 % av organisationens medlemmar ska vara under 26 år. Om 
organisationen endast ansluter medlemsföreningar ska 60 % av 
medlemsföreningarnas totala medlemmar vara under 26 år. 

6. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i minst två år. 

Organisationer med begränsad rekryteringsbas kan av styrelsen beviljas permanent 
dispens på krav 3 och 4.  

Som etableringsmedlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller 
kriterierna för fullvärdigt medlemskap, men som har ambitionen att inom kort uppfylla 
dem. De krav som etableringsmedlemskapet medger dispens ifrån är krav 3, 4 och 6. 
Dispens från dessa krav kan beviljas som mest i tre år, efter den tiden behandlas 
etableringsmedlemmens status åter på årsmötet. Styrelsen behandlar och beslutar 
löpande under året om ansökningar om etableringsmedlemskap. Styrelsen ska därefter 
på nästkommande Representantskap informera medlemmarna om upptagna 
etableringsmedlemmar. 

Medlemsorganisation som under två på varandra följande år inte uppfyllt ett eller flera 
av medlemskapskriterierna ska avregistreras som medlemmar efter beslut av styrelsen. 
Representantskapsmötet ska meddelas när sådan avregistrering sker. 
 

14 §  Uppmaningar och åtaganden 
Medlemsorganisationer uppmanas att aktiv engagera sig i LSU:s verksamhet och 
nominera kandidater till representant- och styrelseuppdrag, samt åtar sig att årligen 
skicka in årsredovisning, medlemsantal samt information om styrelsens 
sammansättning till LSU. 

LSU åtar sig att verka för medlemmarnas bästa genom att påverka politiken utifrån 
den politiska plattform årsmötet beslutar, samt att bedriva en verksamhet som berör 
alla medlemsorganisationer. 
 

 
15 §  Medlemsavgift 

Medlemsorganisationer ska till organisationen erlägga medlemsavgift. 
Representantskapsmötet beslutar på förslag från styrelsen om medlemsavgiftens storlek. 
Medlemsavgiften ska erläggas på anmodan från LSU. Medlemsorganisation som inte 



erlagt avgift ska avstängas från verksamheten till dess avgiften erlagts. Styrelsen beslutar 
årligen om medlemsavgiften för etableringsmedlemmar. 
 

16 §  Medlemsorganisations utträde 
Anmälan om utträde ska ske skriftligen och bekräftas av styrelsen. Representantskapet 
informeras årligen om vilka medlemmar som utträtt. 

 
17 §  Uteslutning av medlemsorganisation 

Medlemsorganisation som bryter mot organisationens stadgar, mot av organisationen 
eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör betalningsskyldighet mot 
organisationen eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att organisationen skadas eller 
organisationens ändamål och intressen motarbetas, kan uteslutas ur organisationen. 

 
Beslut om uteslutande fattas av Representantskapsmöte med 3/4 majoritet. Fråga om 
uteslutning ska väckas av styrelsen senast åtta veckor före Representantskapsmötet. 
 
 

Bestämmelser om stadgar och likvidation!
 
18 §  Stadgetolkning 

Om fråga uppkommer under löpande verksamhetsår kring tolkningen av dessa stadgar 
ska styrelsen besluta om en stadgetolkning. Innan sådant beslut fattas ska revisorernas 
yttrande inhämtas. 
 

19 §  Stadgeändring 
Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fattas av ordinarie Representantskapsmöte 
med minst 3/4 majoritet av de närvarande.  
 
Beslut om ändring av 1, 19 och 20 §§ fattas genom beslut med minst 3/4 majoritet av 
de närvarande vid två på två varandra följande Representantskapsmöten med minst 
sex månaders mellanrum. 
 

20 §  Likvidation 
Beslut om organisationens upplösning ska fattas vid två på varandra följande 
Representantskapsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det ena ska vara 
ett ordinarie Representantskapsmöte. 
 
Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar 
efter betalning av skulderna användas för att främja ett ändamål som överensstämmer 
med organisationens syfte enligt de riktlinjer som Representantskapet beslutar. 
 
Behållningen vid organisationens upplösning får inte fördelas till 
medlemsorganisationerna. 


