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1§ Organisationen 

1.1 Föreningens namn är Grön Ungdom Västmanland. Föreningen är ett distrikt av Grön 

Ungdom Riksorganisationen. 

 

2§ Ändamål  

2.1 Föreningens ändamål är dels att engagera och aktivera medlemmar i Grön Ungdom 

Riksorganisationen, dels att sprida och föra ut den gröna ideologin och Miljöpartiet de 

Grönas politik.  

2.2 Föreningen arbetar i första hand i enlighet med Miljöpartiet de Grönas partiprogram och 

av kongressen fattade beslut. För de frågor Grön Ungdom Riksorganisationen skiljer sig från 

Miljöpartiet De Grönas politik arbetar distriktsorganisationen i enlighet med Grön Ungdom 

Riksorganisationens riksårsmötes fattade beslut. Förutsatt att frågor inte går emot Grön 

Ungdom Riksorganisationens genom riksårsmötets fattade politiska program stödjer 

distriktsorganisationen Miljöpartiet de Gröna i Västmanlands lokala politik. 

 

3§ Medlemskap 

3.1 Föreningen består av enskilda medlemmar som är medlemmar i Grön Ungdom 

Riksorganisationen och bor inom det geografiska område som distriktet innefattar.  

3.2 Juridisk person kan inte vara medlem.  

3.3 Enskild medlem skall varje kalenderår erlägga en av Grön Ungdom Riksorganisationens 

årsmöte fastställd medlemsavgift till riksorganisationen. 

 

4§ Definitioner 

4.1 Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret (perioden från och med 1 januari till och 

med 31 december).  

4.2 Verksamhetsåret är från ordinarie årsmöte till ordinarie årsmöte. Mandatperioden 

sammanfaller med verksamhetsåret.  

 

5§ Omröstning och beslut 

5.1 Beslut fattas med enkel majoritet. Det är inte tillåtet att rösta med fullmakt.  

5.2 Vid personval krävs minst hälften av rösterna för att bli vald. Omröstningen sker öppet 

om ingen begär sluten omröstning. 

 

6§ Årsmöte 

6.1 Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och ska ske en gång per 

verksamhetsår. Årsmötet skall behandla följande ärenden: 

- Mötets öppnande 

- Val av mötesfunktionärer 

- Godkännande av dagordningen 

- Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst/kallat 

- Verksamhetsberättelse 

- Ekonomisk redovisning 

- Revisionsberättelse 

- Ansvarsfrihet för föregående styrelse 

- Verksamhetsplan 

- Budget 

- I tid inlämnade motioner och propositioner  
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- Val av styrelse 

- Val av språkrör 

- Val av valberedning 

- Val av revisor 

- Övriga frågor 

- Mötet avslutas 

6.2 För att mötet skall räknas som stadgeenligt kallat ska kallelsen vara alla medlemmar 

tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet.  

6.3 Motioner skall inkomma till styrelsen senast tre (3) veckor innan mötet och vara till 

årsmötet anmälda medlemmar tillhanda senast två (2) veckor innan mötet.  

6.4 Enskilda medlemmar har motionsrätt till årsmötet, alla närvarande medlemmar har 

rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt. 

 

7§ Extra årsmöte 

7.1 Extra årsmöte hålls om styrelsen så begär eller om minst en tiondel av föreningens 

medlemmar skriftligen så begär. 

7.2 På ett extra årsmöte får det endast behandlas de dagordningspunkter som angetts i 

kallelsen. 

 

8§ Medlemsmöte 

8.1 Medlemsmöten hålls under verksamhetsåret. Kallelse skall ha gått ut till samtliga 

medlemmar senast en (1) vecka innan mötet. 

 

9§ Styrelsen 

9.1 Styrelsen leder föreningens verksamhet och förvaltar föreningens tillgångar. 

9.2 Styrelsen skall bestå av minst tre (3) medlemmar och ha minst två (2) protokollförda 

möten under ett verksamhetsår.  

9.3 För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst hälften av ledamöterna vara 

närvarande.  

9.4 Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar utom vi stängda möte (känsliga frågor).  

9.5 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för organisationens medel och förvaltning. 

 

§10 Språkrör 

10.1 Grön Ungdom Västmanland skall ha två (2) språkrör. 

10.2 Om det inte finns möjlighet till två (2) språkrör skall platsen vakantsättas och behandlas 

på extrainsatt årsmöte när kandidat finns. 

10.3 Språkrörskonstellationen får ej bessitas av två (2) cis-män. 

10.4 Språkrörens uppgift är att vara ansvariga för att Grön Ungdom Västmanland syns 

medialt, vara organisationens ansikte utåt samt driva Grön Ungdom Västmanlands politiska 

frågor i enlighet med definitionen i §2 ändamål 2.2. 

 

§11 Valberedning 

11.1 Valberedningen har till uppgift att inför varje ordinarie årsmöte lägga fram förslag till 

förtroendeposter inför de kommande verksamhetsåret. Detta omfattar språkrör, övrig 

styrelse, valberedning samt revisorer. 

10.2 Om det inte finns möjlighet till valberedning skall platsen vakantsättas och behandlas 

på extrainsatt årsmöte när kandidat finns. 

 

§12 Revisorer 

12.1 Revisor/revisorerna granskar organisationens verksamhet och räkenskaper.  

12.2 Revisor/revisorerna lämnar en revisionsberättelse till ordinarie årsmöte. 
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12.3 Årsmötet utser minst en (1) revisor och max två (2) revisorer. 

12.4 Om det inte finns möjlighet till minst en (1) revisor skall platsen vakantsättas 

och behandlas på extrainsatt årsmöte när kandidat finns. 

 

13§ Firmatecknare 

13.1 Firmatecknare har rätten att teckna avdelningens firma, vilket exempelvis innebär 

juridiskt bindande avtal.  

13.2 Avdelningen har minst en (1) och som mest två (2) firmatecknare som utses av 

styrelsen.  

 

14§ Fyllnadsval 

14.1 Fyllnadsval till styrelsen kan ske på medlemsmöte om kallelse som inkluderar 

dagordning för mötet skickats till samtliga medlemmar minst två (2) veckor innan mötet. 

14.2 Fyllnadsval av språkrör, valberedning och revisor måste ske på ett ordinarie eller extra 

årsmöte. 

 

15§ Uteslutning 

15.1 Föreningen äger ej rätt att utesluta medlemmar. Om fog för uteslutning finns lämnas ett 

uteslutningsärende till riksorganisationen. 

 

15§ Stadgeändringar 

15.1 Dessa stadgar kan endast ändras av ett årsmöte.  

15.2 Beslut måste fattas med minst två tredjedelars (⅔) majoritet. 

 

16§ Upplösning 

16.1 Beslut om upplösning av Grön Ungdom Västmanland ska tas på två (2) årsmöten i följd 

med minst två tredjedelar (⅔) majoritet.  

16.2 Eventuella tillgångar tillfaller Grön Ungdom riksorganisationen. 
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