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Stadgar för Landsrådet för Sveriges 

barn- och ungdomsorganisationer 

(LSU) 
 

Grundläggande bestämmelser 

§ 1 Landsrådet för Sveriges barn- och 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 
barn- och ungdomsorganisationer. Det förkortas till LSU. 

§ 2 LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka barn och ungas föreningsliv i Sverige 
och världen. 

§ 3 Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga 
rättigheter som utgångspunkt. 

§ 4 Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete samt 
barn- och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. 

§ 5 LSU:s politiska plattform utgörs av LSU:s idéprogram, vilket fastställs av LSU:s årsmöte. 

§ 6 Sätet för LSU är Stockholm. 

Organisationens förvaltning 

§ 7 LSU:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december. 

§ 8 Styrelsen förvaltar, styr, representerar och leder LSU mellan dess årsmöten. Styrelsen 
ansvarar för LSU:s verksamhet och ekonomi mellan LSU:s årsmöten. 
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§ 9 Styrelsen består av lägst sju och högst femton ledamöter, varav en ordförande och högst 
tre vice ordföranden. Ordföranden och vice ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser 
LSU:s firmatecknare och reglerna för dessa. 

§ 10 Årsmötet väljer en styrelse för de två närmast följande verksamhetsåren. LSU:s 
medlemsorganisationer har rätt att nominera till styrelse, valberedning och revisorer. 

§ 11 LSU:s medlemmar är barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. Med 
medlemsorganisationer avses fullvärdiga medlemmar som betalat medlemsavgift och 
uppfyller alla medlemskriterier enligt § 46–48. Med etableringsmedlemmar avses 
organisationer som antagits som etableringsmedlem enligt § 50–53. 

Styrelsemöten 

§ 12 Ordföranden kallar till styrelsemöte. Ordföranden ska även kalla till styrelsemöte om 
revisorerna eller minst 1/3 av ledamöterna begär det. 

§ 13 Styrelsemötena är beslutsmässiga när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Beslut fattas genom enkel majoritet av närvarande ledamöter. Vid lika röster har 
ordföranden utslagsrösten. Ifall den inte är närvarande avgörs utfallet genom slumpen. 

§ 14 En styrelseledamot ska anmäla jäv och avstå från behandling av frågor som angår den 
personligen samt i frågor som skulle kunna betyda stor skada eller nytta för den eller en 
närstående. 

Revision 

§ 15 För granskning av organisationens räkenskaper och förvaltningen i övrigt utser ordinarie 
årsmöte auktoriserade revisorer och verksamhetsrevisorer. Ordinarie årsmöte ska välja en 
ordinarie och en ersättare bland de auktoriserade revisorerna. Ordinarie årsmöte ska välja 
två ordinarie verksamhetsrevisorer.  

§ 16 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. Varje revisor är självständig och 
har rätt att avlägga en egen revisionsberättelse om den anser att det behövs. Varje revisor har 
på begäran rätt att ta del av räkenskapshandlingar, protokoll, korrespondens och övrigt 
material som rör LSU:s verksamhet. Verksamhetsrevisorerna bör eftersträva att samarbeta 
sinsemellan och att ha god kontakt med auktoriserade revisorerna.  

§ 17 Organisationens bokslut för närmast föregående räkenskapsår samt de auktoriserade 
revisorernas utlåtande och verksamhetsrevisorernas berättelse ska göras tillgängliga för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast sex månader efter 
räkenskapsåret. 
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Årsmöte 

Ordinarie och extra årsmöte 

§ 18 Årsmötet är LSU:s högst beslutande organ.  

§ 19 Ordinarie årsmöte ska hållas på den ort och vid den tid som styrelsen beslutar. 

§ 20 Ordinarie årsmöte ska hållas tidigast 15:e oktober och senast 15:e december varje år.  

§ 21 Styrelsen och revisorerna kan kalla till extra årsmöte. Den som kallar till extra årsmötet 
beslutar om tid och plats. 

§ 22 Revisorerna ska kalla till extra årsmöte ifall minst 2/3 av medlemsorganisationerna begär 
det skriftligt. I så fall ska extra årsmötet hållas tidigast fyra veckor och senast sex veckor efter 
begäran inkommit. 

Kallelse 

§ 23 Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag på föredragningslista ska skickas till 
medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar senast 20 veckor före årsmötet. 

§ 24 Kallelse ska innehålla information om datum för stopp av motioner, propositioner, 
nominering, handlingar och anmälan. 

§ 25 Kallelse och handlingar till extra årsmöte med beskrivning av de ärenden som är skälet 
till det extra årsmötet ska skickas till medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar 
senast fyra veckor före mötet. 

§ 26 Vid udda år ska ordinarie årsmöte välja en ny styrelse för LSU för två år. Vid jämna år ska 
ordinarie årsmöte besluta om val av valberedning, revisorer och revisorsersättare för två år. 
Fyllnadsval kan genomföras på ordinarie eller extra årsmöte. 

Ärenden vid årsmöte 

§ 27 Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas med undantag från punkterna 
specificerade under §28 eller om fyllnadsval behöver genomföras. 

 

A. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
B. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare. 
C. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande. 
D. Fastställande av röstlängd. 
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E. Fastställande av föredragningslista. 
F. Val av nomineringskommitté för val av valberedning. 
G. Framläggande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
H. Fastställande av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår. 
I. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår. 
J. Fastställande av verksamhetsrevisorernas rapport för innevarande verksamhetsår. 
K. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för föregående verksamhetsår. 
L. Beslut om antagande av medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar. 
M. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
N. Val av styrelsens ordförande. 
O. Val av styrelsens vice ordföranden. 
P. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
Q. Val av revisorer och revisorsersättare. 
R. Val av valberedning. 
S. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår, samt preliminär 

medlemsavgift för året efter det.  
T. Fastställande av verksamhetsplan på två år för nästföljande mandatperiod. 
U. Fastställande av budgetdirektiv för nästföljande verksamhetsår. 
V. Beslut i propositioner.  
W. Beslut i motioner som senast fem veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. 
X. Övriga ärenden. 

§ 28 Punkterna (M), N, O, P och (T), behandlas på ordinarie årsmöten endast udda år. 
Punkterna (F), Q och R behandlas på ordinarie årsmöten endast jämna år. 

§ 29 Vid extra årsmöte ska endast frågorna som angivits som skäl till mötets inkallande 
behandlas efter punkt A-E. 

§ 30 Under punkt X om Övriga ärenden får årsmötet inte behandla stadgeändringar eller 
andra frågor av stor vikt som inte funnits med i handlingarna. 

Handlingar till årsmöte 

§ 31 Styrelsen ansvarar för handlingar till ordinarie årsmöte. Den som kallar till extra årsmöte 
ska ansvara för de handlingarna. 

§ 32 Handlingarna ska skickas ut till medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar 
senast fyra veckor före årsmötet. 

§ 33 Handlingarna ska innehålla styrelsens förslag på nya medlemsorganisationer, 
medlemsavgift och budgetdirektiv, propositioner samt verksamhetsberättelse, 
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revisorsberättelserna samt resultat- och balansräkning. De ska även innehålla motioner, 
styrelsens svar på dessa, valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt förslag på 
föredragningslista. 

§ 34 Styrelsen ska skicka ut sina propositioner till medlemsorganisationer och 
etableringsmedlemmar senast sex veckor före årsmötet. 

§ 35 Medlemsorganisationer ska skicka in motioner senast fem veckor före årsmötet. 

§ 36 Justerat protokoll från ordinarie årsmöte ska göras tillgängligt för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast åtta veckor efter årsmötet. 
Justerat protokoll från extra årsmöte ska göras tillgängligt för medlemsorganisationerna och 
etableringsmedlemmarna senast fyra veckor efter mötet. 

Beslut på årsmöte 

§ 37 Ordinarie årsmötet är beslutsmässigt om 50% av medlemsorganisationerna som 
fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt §54-55 är närvarande genom ombud. 
Extra årsmöte är beslutsmässigt om 50% av medlemsorganisationerna som fullgjort sina 
förpliktelser mot organisationen enligt §54-55 är närvarande genom ombud. 

Medlemsorganisationerna väljer själva ombud till årsmötet. 

§ 38 Medlemsorganisationer får avsäga sig sin rösträtt till ett årsmöte genom att anmäla det 
till styrelsen och därmed inte räknas med i kravet på närvarande medlemsorganisationer. För 
att avsäga sig sin rösträtt behöver medlemsorganisationens styrelse eller utsedda 
firmatecknare skicka en skriftlig bekräftelse till LSU som noteras av LSU:s årsmöte under 
paragraf D. Fastställande av röstlängd. Om medlemsorganisation har avsagt sig sin rösträtt 
till ett årsmöte kan medlemsorganisation ta tillbaka sin rösträtt för avsett årsmöte genom 
skriftlig bekräftelse till LSU. 

§ 39 Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inte annat bestämts. Vid lika röstetal 
ska en till omröstning genomföras. Ifall utfallet är lika igen avgörs resultatet genom lott. 

§ 40 Varje närvarande medlemsorganisation har en (1) röst samt nominerings-, motions- och 
förslagsrätt. Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud samt en representant till 
årsmötet. Ombud och representant från medlemsorganisationerna har yttranderätt och 
förslagsrätt. Ombud har rösträtt. För att avsäga sig sin rösträtt behöver 
medlemsorganisationens styrelse eller utsedda firmatecknare skicka en skriftlig bekräftelse 
till LSU som noteras av LSU:s årsmöte under paragraf D. Fastställande av röstlängd. Om 
medlemsorganisation har avsagt sig sin rösträtt till ett årsmöte kan medlemsorganisationen 
ta tillbaka sin rösträtt för avsett årsmöte genom skriftlig bekräftelse till LSU. 
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§ 41 Etableringsmedlemmar har yttranderätt men inte röst-, förslags- eller nomineringsrätt 
vid och inför årsmöten. 

Valberedning 

§ 42 Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter för de 
två närmast följande verksamhetsåren.  

§ 43 Valberedning utser inom sig en ordförande och antar en arbetsordning som görs 
tillgänglig för medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar. 

§ 44 Valberedning lämnar förslag till årsmötet till beslut i val till styrelse, revisorer och 
revisorsersättare. Förslagen ska inlämnas som handling senast fem veckor innan ordinarie 
årsmöte samt inför utskick till extra årsmöte vid fall där valfrågor tas upp. 

§ 45 Årsmötet ska utse en nomineringskommitté på högst fem ledamöter som lämnar förslag 
till ledamöter i valberedningen. 

Medlemsorganisationer 

§ 46 Medlemsorganisation antas av ordinarie årsmöte med 3/4 majoritet av närvarande. 
Ansökan om medlemskap ska ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före mötet. En 
antagen medlemsorganisation får på årsmötet omedelbart sina rättigheter som 
medlemsorganisation. 

§ 47 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 6–25 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. 
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§ 48 Organisationer med begränsad rekryteringsbas kan av styrelsen beviljas permanent 
dispens på krav 3 och 4.  

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

§ 50 Styrelsen kan besluta om att anta etableringsmedlemmar eller avbryta deras 
medlemskap. Styrelsen ska informera ordinarie årsmöte om upptagna eller avbrutna 
etableringsmedlemmar. 

§ 51 En etableringsmedlem är en organisation som inte uppfyller medlemskriterierna 3, 4 
eller 6 men som har som mål att göra det. 

§ 52 Etableringsmedlemmar kan antas som medlemsorganisationer av ett årsmöte när de 
uppfyller medlemskriterierna. 

§ 53 Etableringsmedlemmarnas uppfyllelse av kriterierna ska årligen utvärderas inför 
ordinarie årsmöte. 

Medlemsavgift 

§ 54 Medlemsorganisationer ska betala en medlemsavgift som beslutats av årsmötet. 
Medlemsavgiften ska erläggas på begäran av LSU. Styrelsen beslutar om medlemsavgiften för 
etableringsmedlemmar. 

§ 55 Medlemsorganisation är skyldig att på begäran av LSU årligen skicka in årsredovisning, 
medlemsantal samt information om styrelsens sammansättning till LSU. 

§ 56 Medlemsorganisation eller etableringsmedlem som inte betalat medlemsavgiften har 
inte rätt till röst, närvaro, förslag eller nominering till LSU:s årsmöten. De får inte heller delta 
på LSU:s verksamhet för dess medlemmar. 

§ 57 Anmälan om utträde ska ske skriftligen och bekräftas av styrelsen. Styrelsen ska 
informera ordinarie årsmöte om vilka medlemmar som utträtt. 

Uteslutning av medlemsorganisation 

§ 58 Medlemsorganisation som bryter mot stadgarna eller motarbetar eller allvarligt skadar 
LSU kan uteslutas ur organisationen. 
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§ 59 Beslut om uteslutande fattas av årsmöte med 3/4 majoritet. Fråga om uteslutning ska 
väckas av styrelsen senast åtta veckor före årsmötet. 

Stadgeändring och likvidation 

Stadgetvist 

§ 60 Om fråga uppkommer under löpande verksamhetsår kring tolkningen av dessa stadgar 
ska styrelsen besluta om en stadgetolkning. Innan sådant beslut fattas ska styrelsen inhämta 
yttrande från revisorerna. 

Stadgeändring 

§ 61 Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna fattas av årsmöte med minst 3/4 majoritet 
av de närvarande medlemsorganisationerna 

§ 62 Beslut om ändring av paragraferna om Namn, syfte, stadgeändring eller likvidation (§1-4 
samt §63-64) fattas genom beslut med minst 3/4 majoritet av de närvarande vid två på 
varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum varav minst ett ska vara ett 
ordinarie årsmöte. 

Likvidation 

§ 63 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 årsmötet beslutar. 

§ 64 Behållningen vid organisationens upplösning får inte fördelas till 
medlemsorganisationerna. 


