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Om Senterungdommen
I	dette	kapittelet	finner	du	en	kjapp	innledning	om	hva	Senterungdommen	
er og står for. 

Organisasjonens navn er Senterungdommen på bokmål og 
Senterungdomen på nynorsk. Vi heter Guovddášnuorat på samisk og 
Sentterinuoret på kvensk. I internasjonale fora heter organisasjonen 
Norwegian	Centre	Party	Youth.	Vi	har	ingen	offisiell	forkortelse	i	dag,	men	
den gamle forkortelsen SUL (Senterungdommens Landsforbund) blir 
fortsatt brukt i interne sammenhenger. 

Senterungdommen er en organisasjon for ungdommer som vil arbeide for 
å utvikle senterpartiideene. Organisasjonen drives for å få gjennomslag for 
Senterungdommens politikk. Medlemmene er i alderen 13 til 30 år.

Som medlem i Senterungdommen har man mange muligheter til å delta 
og påvirke. Senterungdommen arrangerer mange kurs og andre aktiviteter 
i løpet av et år, både lokalt, regionalt og nasjonalt. I denne boka gir vi gi 
dere, både medlemmer og tillitsvalgte, et lite innblikk i hvordan 
organisasjonen	drives.	Her	vil	dere	blant	annet	finne	tips	til	aktiviteter	og	
informasjon om hvordan organisasjonen er bygd opp.

Formålsparagrafen til Senterungdommen er:
«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.»
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BILDE?

Foto: Senterungdommen 
Samling for unge folkevalgte 2020.
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Senterbevegelsen 
Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterkvinnene,  
Senterungdommen, Senterpartiets Studieforbund og Samepolitisk råd. 
Senterkvinnene er Senterpartiets kvinneorganisasjon, mens  
Senterungdommen er en egen selvstendig organisasjon – Senterpartiets 
ungdomsorganisasjon. Senterpartiets Studieforbund utarbeider hefter til 
bruk i studiering. Det er også Senterpartiets Studieforbund som står for 
Senterpartiets bistandsprosjekt i Nepal. Samepolitisk råd jobber med 
politikk som omhandler samiske interesser, og har folkevalgte på 
Sametinget. Senterpartiet heter Guovddášbellodat på samisk.

Alle medlemmer i Senterungdommen er medlem i Senterpartiet og har 
fulle rettigheter som medlem i Senterpartiet. Det innebærer at du som 
medlem har mulighet og rett til å være med på medlemsmøter og bli valgt 
som delegat fra Senterpartiet på årsmøter og nominasjonsmøter i egen 
kommune, fylke eller region. Senterungdomsmedlemmer har tale- og 
stemmerett på lik linje med alle andre medlemmer av Senterpartiet.
Kvinnelige medlemmer har i tillegg til dette mulighet til å engasjere seg i 
Senterkvinnene. 

Året i Senterungdommen 
Landsmøtet i Senterungdommen arrangeres i november, og er det 
høyeste organet i hele organisasjonen. Landsmøtet markerer overgangen 
fra et arbeidsår til det neste. Landsstyret er det høyeste organet mellom 
landsmøtene, og består av fylkeslederne og sentralstyret. Sentralstyret 
velges på Landsmøtet, og har sammen med kontoret ansvaret for den 
daglige driften. 

Det er likevel i lokal- og fylkeslagene hoveddelen av aktiviteten gjennom 
året skjer. Det er lurt å spre aktiviteten gjennom året og kombinere det 
sosiale med det politiske. Det skal være gøy å være med i 
Senterungdommen!

I lokallag og fylkeslag er årsmøtet den høyeste myndighet. Noen fylkeslag 
har valgt å holde årsmøtet på våren, mens andre har det tidlig på høsten. I 
årshjulet	i	neste	kapittel	finner	du	et	forslag	til	når	ulike	aktiviteter	i	
lokal- og fylkeslagene kan planlegges. I tillegg til landsmøtet blir det 
arrangert to nasjonale arrangementer, Vårslepp og Sommerleir, som er 
åpent for alle medlemmer.

I valgår er det naturlig å bruke mest tid på valgkampforberedelser 
(debattkurs, stands, og programarbeid) og valgkamp, mens man i 
mellomvalgår har mest fokus på verving, kunnskapsbygging og sosial 
aktivitet.
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På senterpartiskolen.no finner	
du materiell som kan brukes i 

studiering. Se mer om studiering i 
kapittel 7. 

Senterkvinnene	finner	du	på	
senterpartiet.no/senterkvinnene

Informasjon om Samepolitisk råd 
finnes	på

shorturl.at/ehow0

senterungdommen.no/dokumenter 
finner	du	de	oppdaterte	vedtektene	

(organisasjonens lover), som 
bestemmer hvordan de ulike 

leddene i organisasjonen skal jobbe. 
Her	finner	du	også	andre	viktige	
dokumenter, som Senterpartiets 

etiske retningslinjer. 


