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§ 1 FORMÅL
1. Organisasjonens navn er Senterungdommen på bokmål og Senterungdomen på
nynorsk. Organisasjonens navn i internasjonale fora er Norwegian Centre Party Youth.
Organisasjonens navn er Guovddášnuorat på samisk.
2. Senterungdommen har til oppgave å samle ungdom som vil arbeide for å utvikle de
senterpolitiske ideene. Gjennom politisk og kulturell opplysningsvirksomhet, aktiv
deltagelse i samfunnsdebatt og god og allsidig lagsvirksomhet, vil Senterungdommen
være med å skape økt interesse for samfunnsspørsmål blant ungdommen og dyktiggjøre
den for de oppgaver som et demokratisk styre pålegger den enkelte.

§ 2 ORGANISASJON
Senterungdommen består av Senterungdommens sentralledd, fylkeslag og
lokallag.
Organisasjonen bygger på medlemskap i lokallag eller fylkeslag.

§ 3 MEDLEMSKAP
3.1 Alle som støtter organisasjonens formål og arbeider for de senterpolitiske ideene
kan bli medlemmer i Senterungdommen. Medlemskap i Senterungdommen kan man ha
fra året man fyller 13 år, til og med året man fyller 30 år. Overflyttingen til Senterpartiet
vil deretter bli foretatt automatisk. Medlemskap er uforenelig med enhver rasistisk
aktivitet eller argumentasjon. Medlemmene plikter å respektere de vedtak som blir gjort
av organisasjonen.
3.2 Medlem er den som har betalt medlemskontingent, og som er registrert med
henhold til § 3.1 og som ikke opprettholder eller tegner medlemskap i annet parti.
3.3 Som medlem i Senterungdommen er man likestilt Senterpartiets ordinære
medlemmer med de samme rettigheter og plikter.
3.4 Kun personer som har betalt medlemskontingent kan velges til tillitsverv i
Senterungdommen.
3.5 Ingen kan være ansatt i Senterungdommens Sentralledd, eller medlem av
Senterungdommens Kontrollutvalg, og samtidig ha tillitsverv som innebærer stemmerett
i Senterungdommens Landsstyre.

3.6 Tillitsvalgte i Senterungdommens formelle organer følger vanlige habilitetsregler i
henhold til forvaltningsloven. Dette gjelder ikke ved valg av tillitsverv til
Senterungdommens organer.
3.7 Støttemedlem er den som har betalt kontingent for støttemedlemskap. Som
støttemedlem har man ingen demokratiske rettigheter i organisasjonen og regnes ikke
med i lagenes medlemsregister.
3.8 Etter forslag fra landsstyret kan landsmøtet utnevne æresmedlemmer, i tråd med
gjeldene statutter for æresmedlemskap. Statuttene for æresmedlemskap kan endres av
landsstyret.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENTEN
4.1 Medlemskontingenten og kontingenten for støttemedlemskap til Senterungdommen
fastsettes på Landsmøtet. Landsmøtet bestemmer fordelingen av medlemskontingenten
mellom sentralleddet og fylkeslagene.
4.2 Sentralleddet har ansvaret for kontingentinnkrevingen. Sentralleddet vil betale ut
fylkenes andel av medlemskontingenten innen 31.01 året etter.

§ 5 DISIPLINÆRTILTAK
5.1 Organisasjonen kan sette i verk disiplinærtiltak mot medlemmer og tillitsvalgte som
ved brudd på vedtektene, eller på annen måte, opptrer til vesentlig skade for
Senterungdommen eller medlemmer i Senterungdommen.
5.2 Alle forsamlinger i Senterungdommen som velger tillitsvalgte kan tilbakekalle disse.
5.3 Styrer på alle nivå kan foreslå å suspendere medlemmer. Suspensjonssaker skal
behandles av sentralstyret. Vedtak av sentralstyret om suspensjon kan ankes innen 3
uker til landsstyret. Suspensjoner kan ikke gjelde for mer enn 1 år. Innen 1 år skal enten
suspensjonen trekkes tilbake eller føre til eksklusjon.
5.4 Styrer på alle nivå kan foreslå å ekskludere medlemmer. Eksklusjonssaker skal
behandles av sentralstyret. Vedtak av sentralstyret om eksklusjon kan ankes innen 3
uker til landsstyret.
5.5 For å kunne ekskludere et medlem kreves det minst 2/3 flertall blant medlemmene i
styret.

5.6 Den som får rettet krav om disiplinærtiltak mot seg skal kalles inn og ha tale- og
forslagsrett i alle organer som behandler saken.

§ 6 LOKALLAGET
Senterungdommens stedlige organ er lokallag. Laget har til oppgave å samle all
stedlig ungdom som vil arbeide for trivsel og framgang bygget på de
senterpolitiske ideene.
6.1 Lokallagets oppgaver
1. Innen sitt område arbeide for Senterungdommens målsetning gjennom allsidig
lagsvirksomhet.
2. Aktivt arbeide for å verve nye medlemmer blant ungdom på stedet.
3. Sende rapport om sin virksomhet og om valg av tillitsrepresentanter til
fylkeslaget og sentralleddet.
6.2 Årsmøtet
1. Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes minimum 6 uker
før landsmøtet. Årsmøte innkalles skriftlig av styret, med minst 14 dagers varsel.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, dette gjelder ikke ved personvalg.
2. Alle personvalg gjelder for 1 år. Personvalg skjer skriftlig dersom minst 1
møtende medlem krever det. Leder velges særskilt. Ved stemmelikhet foretas
omvalg. Er det flere enn 2 lederkandidater skal det være bundet omvalg mellom
de 2 som har oppnådd flest stemmer, hvis ingen har fått absolutt flertall.
3. Årsmøtet skal:
1.
Godkjenne innkalling og saksliste.
2.
Behandle årsmelding og revidert regnskap fra styret.
3.
Behandle budsjett.
4.
Velge:
a. Leder og minst 2 styremedlemmer. Årsmøtet bør også velge
nestleder, kasserer, sekretær og studieleder.
b. 2 revisorer.
c. Utvalg og/eller komiteer som årsmøtet finner nødvendig og
formålstjenlig.
d. 1 representant til Senterungdommens landsmøte.
5.
Behandle innkomne saker. Saker til behandling må være styret i hende
senest 1 uke før årsmøtet.

6.

Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta egne tilleggsvedtekter og
endringer i disse. Tilleggsvedtekter kan ikke være i strid med gjeldende
vedtekter for organisasjonen, og skal godkjennes av fylkesstyret.

6.3 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel dersom styret beslutter
det, eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Fylkeslaget kan pålegge et
lokallag å holde ekstraordinært årsmøte.
6.4 Lokallagsstyret
1. Styrets organisering
a. Styret med lederen i spissen leder arbeidet i laget.
b. Styremøter blir holdt etter innkalling fra lederen, eller når minst 2
styremedlemmer krever det.
c. På styrets konstituerende møte fordeles ansvarsområder for å ivareta styrets
oppgaver og forpliktelser.
d. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
e. Lokallagsleder er lokallagets rettslige representant og underskriver på vegne
av lokallaget i alle tilfeller der denne myndighet ikke er overdratt til andre.
2. Styrets oppgaver
a. At ny ungdom får anledning til å bli kjent med Senterungdommens ideer og
arbeidsmål.
b. At det blir et aktivt skolerings- og studiearbeid, og at interessen for
organisasjonen blir holdt mest mulig levende. Styret har videre plikt til å
sørge for at det blir ført regnskap og medlemslister.
c. At rapporteringsskjema sendes innen 1 uke etter avholdt årsmøte til sentralt
og fylkeslaget.
3. Økonomiske forpliktelser
a. Lokallagene i Senterungdommen har styringsrett over egne midler.
Lokallagsstyret har plikt til å disponere midlene på en transparent og etisk
god måte samt føre regnskap i tråd med god regnskapsskikk.
b. Lokallagene skal ha egne bankkonti, separat fra fylkeslagets og Senterpartiets
konti. Disposisjonsretten over disse skal fortrinnsvis ligge hos lokallagsleder
og lagets kasserer. Om ingen styremedlemmer er over 18 år, disponeres
kontoen av leder og/ eller lokallagsleder eller kasserer i Senterpartiets
lokallag.
c. Lokallaget avlegger eget regnskap, godkjent av valgte revisorer, som viser
bruken av midlene sammenlignet med budsjett for året og de 3 foregående
år.

6.5 Oppløsning
1. Oppløsning av laget må vedtas med 2/3 flertall på 2 ordinære årsmøter etter
hverandre, forslag om oppløsning må være delegatene og Senterungdommens
fylkesstyre i hende minst 1 måned før årsmøtet.
2. Dersom et lokallag ikke leverer lagmeldingsskjema 2 år på rad, er det å regne som
oppløst.
3. Ved oppløsning av et lokallag fryses lokallagets midler i påvente av ny aktivitet i 5
år.
a. Når et lokallag oppløses oppnevner Senterungdommens fylkesstyre en
administrator (for eksempel ungdomssekretær, Senterpartiets
fylkessekretær, tidligere aktivt medlem i lokallaget eller liknende) som har
ansvar for å ivareta lagets midler.
b. I de tilfellene hvor fylkeslaget ikke har aktivitet har Senterungdommens
Arbeidsutvalg tilsvarende oppnevningsmyndighet, og Arbeidsutvalget har
mulighet til å fordele administratoroppgaven til kontoret dersom man finner
det hensiktsmessig.
4. Fylkesstyret i Senterungdommen, aktive lokallag i SP eller Senterungdommen kan
i samråd med administrator bruke av midlene for å skape ny aktivitet.
5. Administrator avleverer årlig rapport med regnskap til Senterungdommens
fylkesstyre eller der dette ikke eksisterer til Senterpartiets fylkesstyre og
Senterungdommens Arbeidsutvalg. Etter 5 år tilfaller eventuelle midler
Senterungdommens fylkeslag.

§ 7 STUDENTLAGET
1. Studentlaget har til oppgave å samle stedlige studenter som vil jobbe for de
senterpolitiske ideene, gjerne knyttet opp til studentpolitikk.
2. Studentlaget regnes som et lokallag i fylkeslaget, og skal følge § 6 i disse vedtekter.
Studentlaget hører inn under det fylkeslaget hvor studiestedet er lokalisert.
3. Studentlaget kan bestemme å innkreve en kontingent som går til studentlaget.
Fylkesdelen av kontingenten til Senterungdommen blir betalt til det fylket
studenten står.

§ 8 FYLKESLAGET
8.1 Fylkeslagets sammensetning
1. Senterungdommens fylkeslag består av lokallag og medlemmer i fylket som
arbeider i samsvar med Senterungdommens formål.
2. Fylkeslagets organer er: fylkesårsmøtet, fylkesstyret og arbeidsutvalget.

3. Fylkeslaget ledes av et styre valgt på årsmøtet.
8.2 Fylkeslagets oppgaver
1. Skape størst mulig aktivitet og politisk interesse blant ungdommen i fylket.
2. Koordinere Senterungdommens virksomhet i fylket.
3. Se etter at lokallagene arbeider i samsvar med vedtekter, arbeidsplan og øvrige
vedtak.
4. Påse at lokallagene har en aktiv verve- og medlemspolitikk, og at informasjon om
nyinnmeldte medlemmer blir raskt formidlet til Senterungdommens
administrasjon.
5. Formidle informasjon mellom sentralleddet og lokallagene.
6. Påse at lokallagene overholder fristene for innsending av rapporter og meldinger
i samsvar med vedtektenes § 6.4. 2.
7. Hjelpe lokallagene med å holde aktiviteten i gang og utbygge organisasjonen ved
nystifting av lag.
8. Sette i verk tiltak på fylkesplan som kan fremme de senterpolitiske ideer.
8.3 Økonomi og økonomistyring
1. Fylkeslagene i Senterungdommen har styringsrett over egne midler.
2. Fylkesstyret har plikt til å disponere midlene på en transparent og etisk god måte
samt se til at det føres regnskap i tråd med god regnskapsskikk.
3. Fylkeslagene skal ha egne bankkonti, separat fra SPs konto. Disposisjonsrett over
disse skal fortrinnsvis ligge hos ungdomssekretær. I fylkeslag uten egen
ungdomssekretær kan denne funksjonen tillegges fylkessekretær i SP eller egen
kasserer med nødvendig kompetanse.
4. Økonomiske overføringer skal attesteres av fylkesleder eller en i dens sted før
transaksjonen gjennomføres av disponent.
5. Fylkesstyret avlegger eget regnskap, godkjent av valgte revisorer, som viser
bruken av midlene sammenlignet med budsjett for året og regnskap for de 3
foregående år.
6. Revisorgodkjent regnskap etter regler nærmere fastsatt av Sentralstyret skal
være avlevert sentralt før 01.08 for fjoråret.
8.4 Årsmøtet
1. Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes hvert
år minimum 5 uker før Landsmøtet.
2. Fylkesårsmøtet består av alle medlemmene i fylkeslaget.
3. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet, og sender ut skriftlig innkalling med
minst 4 ukers varsel.
4. Personvalg skjer skriftlig dersom minst 1 møtende medlem krever det. Valg av
leder og nestledere bør skje skriftlig.

5. Leder velges særskilt. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Er det flere enn 2
lederkandidater skal det være bundet omvalg mellom de 2 som har oppnådd
flest stemmer, hvis ingen har fått absolutt flertall.
6. Alle valg gjelder for 1 år.
7. Fylkesårsmøtet skal:
a. Godkjenne utsendingens mandat og måten møtet er innkalt på.
b. Velge møtedirigent, referenter og 2 til å underskrive protokollen.
c. Behandle årsmelding og revidert regnskap.
d. Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.
e. Fastsette fordelingen av medlemskontingenten mellom fylkeslaget og
lokallaget.
f. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta egne tilleggsvedtekter og
endringer i disse. Forslagene må fremmes innen 2 uker før ordinært
årsmøte, og fylkesstyret innstiller på disse. Tilleggvedtekter kan ikke være
i strid med gjeldende vedtekter for organisasjonen, og skal godkjennes av
sentralstyret.
g. Velge:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

leder
nestleder for politiske saker
nestleder for organisasjonssaker
1. studieleder
1. styremedlem
2. revisorer
valgkomité for neste års fylkesårsmøte.
ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme, dette gjelder
ikke ved personvalg.
h. Behandle innkomne saker. Saker til behandling må være styret i hende
senest 1. uke før årsmøtet.

8.5 Ekstraordinært årsmøte
1. Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med 14 dagers varsel når
fylkesstyret beslutter det, eller dersom halvparten av lokallagene krever det.
2. Sentralstyret kan pålegge et fylkeslag å holde ekstraordinært årsmøte.
8.6 Fylkesstyret
1. Fylkesstyret består av de årsmøtevalgte medlemmene og en representant
valgt av Senterpartiet, og skal i samarbeid med sentralstyret og lokallagene
lede fylkeslagets politiske- og organisasjonsmessige arbeid.
2. Styremøter blir holdt etter innkalling fra lederen, eller når minst 2
styremedlemmer krever det.

3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
4. Fylkesleder er fylkesorganisasjonens rettslige representant og underskriver
på vegne av fylkeslaget i alle tilfeller der denne myndighet ikke er overdratt
til andre.
5. Lederen er Senterungdommens representant i Senterpartiets fylkesstyre med
styrets øvrige medlemmer som vararepresentanter.
6. Styret skal sørge for å:
a. Distribuere skriv og materiell til de lokale organisasjonsledd.
b. Sende inn til sentralleddet de rapporter som det blir pålagt.
c. Sende inn melding om fylkesstyrets sammensetning etter avholdt
årsmøte.
d. Oppnevne de nødvendige komiteer og utvalg.
e. Om nødvendig pålegge lokallagene å holde medlemsmøter og
ordinært- eller ekstraordinært årsmøte. Etterkommer ikke lokallaget
dette etter 3 uker, kan fylkesstyret innkalle til de nevnte møte med 14
dagers varsel. Fylkesstyrets medlemmer har adgang til årsmøter i alle
lokallag.
8.7 Arbeidsutvalget
1. Lederen med de 2 nestlederne danner arbeidsutvalget. Det sørger for at
fylkesstyrets vedtak blir utført og tar standpunkt i mindre løpende saker.
2. I de fylker hvor det ikke er ansatt ungdomssekretær utfører fylkessekretæren
sekretærarbeidet og fungerer som kasserer og regnskapsfører for
Senterungdommen.
8.8 Aktivitetskrav
I fylker uten aktive fylkeslag knyttes medlemmer og eventuelle lokallag opp mot
Senterpartiets fylkeslag.
8.9 Sammenslåing
1. Sammenslåing av fylkeslag må vedtas med 2/3 flertall på 2 separate årsmøter med minst
6 måneders mellomrom. Forslag om sammenslåing må være delegatene og
Senterungdommens sentralstyre i hende minst 1 måned før årsmøtet.
2. Ved sammenslåing av 2 eller flere fylkeslag må det på alle årsmøter gjøres likelydende
vedtak.
3. Ved sammenslåing av 2 eller flere fylkeslag overføres fylkeslagenes midler til det nye
fylkeslaget.

8.10 Oppløsning
1. Oppløsning av laget må vedtas med 2/3 flertall på 2 ordinære årsmøter etter
hverandre, forslag om oppløsning må være delegatene og Senterungdommens
sentralstyre i hende minst 1 måned før årsmøtet.

2. Ved oppløsning av et fylkeslag fryses fylkeslagets midler i påvente av ny aktivitet
i 5 år. Når et fylkeslag oppløses oppnevner Senterungdommens Sentralstyre en
administrator (for eksempel Senterpartiets fylkessekretær, tidligere aktivt
medlem i fylkeslaget, senterungdommens organisasjonssekretær, eller liknende)
som har ansvar for å ivareta lagets midler.
3. Fylkesstyret i SP, aktive lokallag i SP eller Senterungdommen kan i samråd med
administrator bruke av midlene for å skape ny aktivitet.
4. Administrator avleverer årlig rapport med regnskap til Senterungdommens
Sentralstyre og Senterpartiets fylkesstyre. Etter 5 år tilfaller eventuelle midler
Senterungdommen.

§ 9 SENTRALLEDDET
1. Alle lokallag og fylkesorganisasjoner danner Senterungdommens sentralledd.
2. Senterungdommens sentralledd har til oppgave å koordinere og stimulere de
øvrige organisasjonsleddenes aktivitet, utarbeide arbeidsprogram, skaffe til veie
det nødvendige fellesmateriell og representere Senterungdommen utad, i
Senterpartiets organer og i samarbeidsorganer.
3. Senterungdommens sentralledd har følgende organer:
a.
b.
c.
d.

Landsmøtet.
Landsstyret.
Sentralstyret.
Arbeidsutvalget.

§ 10 LANDSMØTET
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert
år.
10.1 Innkalling
Landsmøtet skal innkalles skriftlig med minst 8 ukers varsel. Saker som ønskes
behandlet av landsmøtet må være kommet sentralstyret i hende senest innen 2 uker
før landsmøtet starter. Sentralstyret skal minst 3 måneder før møtet bekjentgjøre sted
for landsmøtet.
10.2 Landsmøtets sammensetning
Landsmøtet består av:
1. Sentralstyret og 1. vara
2. 3 utsendinger fra hvert stortingsvalgdistrikt

3. De fylkesvalgte utsendingene 1 representant for hvert påbegynt 50 medlem.

Medlemstallet foregående år legges til grunn.
4. 1 representant for hvert lokallag når vilkårene under § 6.4 2.C er oppfylt.
5. Senterpartiets Stortingsrepresentanter, fylkesordførere, fylkesvaraordførere,
fylkesråd, gruppeledere i fylkesting og ordførere, som er under 30 år og har betalt
medlemskontingent til Senterungdommen i arbeidsåret.
6. Uten stemmerett møter; Senterungdommens sekretariat, ungdoms- og
fylkessekretærer.
10.3 Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet skal:
1. Godkjenne utsendingenes mandat og måten møtet er innkalt på.
2. Ledes av møtedirigenter valgt av landsstyret, velge referenter og 2 til å underskrive
protokollen samt utpeke fylkene som skal være representert i valgkomité og
resolusjonskomité for neste års landsmøte.
3. Godkjenne årsmelding. Landsmøtet skal også bli orientert om revisorgodkjent
regnskap, og det skal fremlegges en rapport fra kontrollutvalget.
4. Vedta ettårig arbeidsplan, ettårig budsjett og i stortingsvalgår fireårig langtidsstrategi. I hvert
stortingsvalgår, skal landsmøtet vedta en fireårig økonomiplan som landsmøte skal rullere
hvert år. Arbeidsplan og budsjett skal vedtas før valg av nytt styre foretas.
5. Velge:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

leder
nestleder for politiske saker
nestleder for organisatoriske saker
internasjonal leder
5 styremedlemmer i nummerert rekkefølge
5 vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
Begge kjønn bør være representert med minst 40 %.
g. 3 medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i
Senterpartiets Studieforbund
h. kontrollutvalg, iht. § 15
6. Behandle saker som er fremmet av lokallag, fylkeslag og/eller sentralstyret.
7. Behandle medlemskap i paraplyorganisasjoner
8. Fastsette felles medlemskontingent til Senterungdommen. Fastsette fordelingen av
kontingenten mellom sentralleddet og fylkesorganisasjonen. Kontingentens størrelse og
fordeling skal begynne å gjelde fra 01.01, året etter at landsmøtet har vedtatt den.

10.4 Avstemmingsregler
1. Landsmøtets vedtak blir gjort med alminnelig flertall i alle saker, med unntak av
vedtektsendringer, jamfør §17.

2. Ved stemmelikhet i landsmøtet, har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved
personvalg.
3. Valg av leder og nestledere skal foregå skriftlig. Øvrige valg foregår skriftlig hvis det
foreligger flere kandidater, eller hvis 1 landsmøtedelegat krever det. Det foretas
særskilt valg på alle styremedlemmer. Er det flere enn 2 kandidater til samme verv,
skal det være bundet omvalg mellom de 2 som har fått flest stemmer, hvis ingen har
oppnådd absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Alle valg gjelder for 1 år.
4. Landsmøtets vedtak trer i kraft umiddelbart. Nytt sentralstyre og organisatoriske
vedtak som gjelder for det kommende arbeidsåret, trår i kraft ved heving av
Landsmøtet.
5. Ved valg vil alle stemmer som går til en kandidat som ikke er fremmet forkastes.

§ 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte holdes når sentralstyret beslutter det eller dersom
halvparten av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med 2
ukers varsel. Alle valg foretatt på ekstraordinært Landsmøte gjelder frem til første
ordinære landsmøte.

§ 12 LANDSSTYRET
Landsstyret er Senterungdommens høyeste organ mellom landsmøtene.
12.1 Sammensetning
1. Landsstyret består av sentralstyret og fylkesledere.
2. Senterpartiets Stortingsrepresentanter under 30 år, som har betalt
medlemskontingent til Senterungdommen i arbeidsåret har møterett, tale- og
forslagsrett, men ingen stemmerett.
3. Senterungdommens sekretariat, ungdoms og fylkessekretærer har møte- og talerett,
uten stemmerett.
12.2 Innkalling
1. Landsstyret innkalles av lederen, sentralstyret, eller når minst halvparten av
landsstyrets medlemmer krever det.
2. Landsstyret skal holde møte minst 4 ganger i året, hvorav 1 i forbindelse med
Senterungdommens landsmøte og 1 senest innen utgangen av februar.
3. Landsstyret skal få innkalling til ordinære landsstyremøter minimum 3 uker før
møtet.

4. Landsstyret skal få sakens dokumenter i hende minst 1 uke før møtet. Hvis dette ikke
imøtekommes må landsstyret ta stilling til om saken kan behandles på møtet.
12.3 Økonomi
Sentralstyret skal gjennom arbeidsåret foreta budsjettrevisjon. Landsstyret skal innen
utgangen av mai godkjenne Senterungdommens regnskap for foregående år. Regnskapet
skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

12.4 Innstilling til landsmøtet
Landsstyret innstiller overfor landsmøtene på sakene vedtekter, budsjett, honorarer,
kontingent, økonomiplan, arbeidsplan og langtidsplan.
12.5 Paraplyorganisasjoner
Medlemskap i paraplyorganisasjoner kan midlertidig avgjøres av landsstyret. Vedtaket
må bekreftes av første ordinære Landsmøte.
12.6 Ad-hoc grupperinger
Innmeldinger i grupperinger som fremstår som ad-hoc skal i hovedregelen bestemmes
av landsstyret. Dersom vedtak om innmelding i ad-hoc-grupperinger ikke kan vente til
førstkommende landsstyre, kan Sentralstyret foreta vurderingen, med orientering til
landsstyret. Innmeldinger i ad-hoc-grupperinger skal orienteres om til landsmøtet, men
behøver ikke landsmøtets bekreftelse.
12.7 Avstemming.
1. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede
2. Ved stemmelikhet i landsstyret avholdes ny avstemning.
3. Ved ny stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved
personvalg.

§ 13 SENTRALSTYRET
13.1 Daglig ledelse
Den daglige ledelsen av Senterungdommens politiske, organisasjonsmessige,
økonomiske og kulturelle arbeid ligger hos sentralstyret.
13.2 Sammensetning
Sentralstyret består av leder, 2 nestledere, internasjonal leder, samt 5 styremedlemmer
og 1 representant fra Senterpartiet.
13.3 Ansatte

Sentralstyret tilsetter og organiserer sammensetningen av nødvendig hjelp ved
kontoret, oppnevner nødvendige sentrale utvalg og gir landsmøtet melding om
organisasjonens virksomhet og regnskap i meldingsperioden.
13.4 Avstemming
Ved stemmelikhet i sentralstyre har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved
personvalg.
13.5 Kampanjetilslutning
Sentralstyret kan tilslutte Senterungdommen til initiativer og kampanjer i tråd med
Senterungdommens politikk.
13.6 Signaturrett
Leder innehar Senterungdommens signaturrett. Attestasjonsmyndighet tildeles etter
Senterungdommens Driftsrutiner.

§ 14 ARBEIDSUTVALGET
1. Arbeidsutvalget er sammensatt av lederen og de 2 nestlederne. Arbeidsutvalget tar

avgjørelser i mindre saker, og legger saker til rette for behandling i sentralstyret.
2. Ved stemmelikhet i arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved
personvalg.

§ 15 KONTROLLUTVALGET
1. Kontrollutvalget består av leder og 2 medlemmer.
2. Utvalget skal foreta en helhetsvurdering av sentralstyrets disposisjoner i forhold til

lover, vedtekter, arbeidsplan og budsjett. Videre skal kontrollutvalget ta stilling til
om utvalg og komiteer arbeider i henhold til sine vedtekter, økonomiplan og gitte
fullmakter.
3. Kontrollutvalget har rett til innsyn i sakspapirer, regnskapsrapporter og andre
dokumenter som er nødvendig for å oppfylle utvalgets kontrollfunksjon.
4. Kontrollutvalgets leder eller minst 2 av medlemmene kan sammenkalle til møte.
Landsstyret kan også beslutte at møte skal holdes.
5. Kontrollutvalget legger fram sine vurderinger i en rapport til landsmøtet.

§ 16 REPRESENTASJON
1. Lederen er Senterungdommens representant til Senterpartiets sentralstyre med den
politiske nestlederen som vararepresentant.

2. Politisk og organisatorisk nestleder og internasjonal leder representerer
Senterungdommen i Senterpartiets landsstyre. Vararepresentanter oppnevnes av
sentralstyret.
3. Senterungdommens representant til valgkomiteen og resolusjonskomiteen for
Senterpartiets landsmøte oppnevnes av sentralstyret.

§ 17 VEDTEKTER
Forslag til vedtektsendringer må fremmes gjennom landsstyret. Til vedtektsendringer
kreves 2/3 flertall av de fremmøtte utsendinger. Vedtektsendringen må være kommet
inn til Landsstyret minst 7 uker før ordinert Landsmøte, og gjøres kjent for
landsmøteutsendingene minst 2 uker før landsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft i det
øyeblikk landsmøtet heves.

§ 18 OPPLØSNING
Organisasjonen kan kun oppløses dersom det fattes vedtak om oppløsning på 2
etterfølgende ordinære landsmøter. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.
Senterungdommen kan ikke bli oppløst så lenge det finnes 3 fungerende fylkeslag som
motsetter seg oppløsning. Dersom Senterungdommen blir oppløst, og dersom
organisasjonen ligger nede, skal Senterpartiets Hovedorganisasjon midlertidig overta
styringen av egenkapitalen. Egenkapitalen tilfaller Senterpartiets Hovedorganisasjon
dersom ingen ny organisasjon med samme formål som nevnt i § 1 blir stiftet innen 5 år
fra oppløsningsdatoen.

