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VEDTEKTER FOR SNU  
 



§ 1 FORMÅL 

SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for å fremme de 
seksuelle og reproduktive rettighetene (SRHR) til ungdom – både nasjonalt og 
internasjonalt. 

Seksuelle og reproduktive rettigheter er universelle menneskerettigheter, og er 
avgjørende for å oppnå god helse og velvære. All ungdom har rett til å uttrykke og 
nyte sin seksualitet uten stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert 
til sine reproduktive liv. Likestilling, gjensidig respekt og fullt samtykke må være 
grunnlaget for realiseringen av disse rettighetene.  

§ 2 ORGANISASJON 

2.1  SNUs navn i internasjonale fora er Norwegian Youth Network for Sexual 
Politics. Det norske navnet er SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom. � 

2.2  SNU arbeider for mangfold og mot diskriminering eller stigmatisering på 
bakgrunn av kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksualitet, religion, kulturell 
tilhørighet, sosioøkonomisk status, helse, funksjonsevne, alder, nasjonalitet 
eller etnisitet� 

2.3  SNU er partipolitisk uavhengig og frittstående fra trossamfunn. � 

2.4  SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, den norske organisasjonen 
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Forholdet mellom Sex og 
Politikk som moderorganisasjon og SNU har rot i felles formål og en formell 
samarbeidsavtale i Sex og Politikks vedtekter. SNU er representert i styret til 
Sex og Politikk som permanent medlem. Representant og vara må være 
styremedlem i SNU, og velges av sentralstyret på første styremøte etter 
generalforsamlingen. 

2.5  SNU har base i Oslo (Norge), men arbeider for å fremme de seksuelle og 
reproduktive rettighetene til ungdom i hele verden. � 

§ 3 MEDLEMSKAP  

3.1  Fullverdig medlemskap forutsetter at vedkommende har betalt 
årskontingenten og støtter formålet til organisasjonen. Det er mulig å ha et 
fullverdig medlemskap til en fyller 30 år. � 



3.2  Støttemedlemskap er for personer som er over 30 år og som ønsker å støtte 
organisasjonen.  

3.3 Organisasjonsmedlemskap er for organisasjoner som ønsker å støtte og 
engasjere seg i SNU sitt arbeid. Organisasjonsmedlemmer kan utnevne inntil 
to representanter (under 30 år) som har møte-, tale-, forslags- og stemmerett 
ved generalforsamlingen. 

3.4  Medlemskap oppnås når betalingen av årskontingenten har blitt registrert. � 

3.5  Årskontingent for enkeltmedlemmer og organisasjonsmedlemmer 
bestemmes av generalforsamlingen. � 

3.6  Medlemmer av organisasjonen kan melde seg ut av organisasjonen ved å gi 
skriftlig beskjed til SNU. � 

3.7  Medlemmer kan ekskluderes hvis det bestemmes at vedkommende har 
handlet i strid med organisasjonen formål, og om 2/3 av sentralstyret 
stemmer i favør. Medlemmet har rett til å forklare seg for sentralstyret før 
avgjørelsen blir tatt. � 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN 

4.1  Generalforsamlingen er det høyeste utøvende organ for organisasjonen, og 
tar avgjørelser som er nødvendig for at organisasjonen etterfølger sitt formål.� 

4.2  Generalforsamlingen møtes årlig i starten av høstsemesteret. Første innkalling 
sendes til medlemmer minst to måneder i forveien, og inneholder dato, tid og 
sted for møtet samt den foreløpige sakslisten. Saker som skal stemmes over 
må være sendt inn til sentralstyret minst 2 uker i forveien. Den endelige 
sakslisten skal sendes til medlemmene minst 1 uke i forkant. En kopi av 
innkallingen skal sendes til Sex og Politikks styre. � 

4.3  Andre saker kan diskuteres og bearbeides dersom 2/3 av de deltakende 
stemmeberettigede medlemmene er enig i dette. En slik beslutning kan bare 
tas i sammenheng med godkjenning av innkalling. � 

4.4  Alle medlemmer kan være tilstede på generalforsamlingen, men kun 
fullverdige medlemmer har stemmerett og kan bli valgt inn i sentralstyret. 
Frist for innbetaling av årskontingent for å være stemmeberettiget på 
generalforsamlingen er satt til én uke i forveien. Sex og Politikks 



ungdomskoordinator har rett til å delta, snakke og legge frem forslag men har 
ikke stemmerett. Andre observatører kan delta dersom de er invitert av 
sentralstyret.  

4.5  Saker og forslag vedtas ved 2/3 flertall. Blanke stemmer regnes ikke med. � 

4.6  Generalforsamlingen skal behandle de følgende sakene:  

• Godkjenne innkalling og agenda � 

• Velge ordstyrer, referenter og underskrivere av protokollen 
• Godkjenne årsmelding � 

• Godkjenne revidert regnskap � 

• Vedtekter � 

• Politisk plattform 
• Arbeidsprogram � 

• Budsjett � 

• Årskontingent for enkeltmedlemmer og organisasjonsmedlemmer 
• Valg til sentralstyret. Sentralstyret er valgt for ett år og består av: � 

- Leder 
- Nestleder/sekretær  
- Økonomiansvarlig 
- Nasjonal koordinator 
- Internasjonal koordinator 
- Politisk ansvarlig 
- Arrangementsansvarlig 
- Kommunikasjonsansvarlig 

• Utnevnelse av valgkomité � 

• Andre saker � 
 

4.7  Valg blir avholdt skriftlig der det foreligger mer enn ett forslag. � 

4.8  I tilfelle to forslag får likt antall stemmer i et valg, vil en ny avstemning finne 
sted. Dersom det fremdeles er likt, vil valget avgjøres ved loddtrekning.� 

4.9  En ekstraordinær generalforsamling vil avholdes dersom det er ønske om det 
fra 2/3 av sentralstyret eller et absolutt flertall av SNUs medlemmer. 
Innkallingen må bli sendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. En 
ekstraordinær generalforsamling kan kun diskutere og avgjøre saker nevnt i 
innkallingen.  



§ 5 VALGKOMITÉ 

5.1  Valgkomiteen er ansvarlig for å finne kandidater til sentralstyrets ulike verv, og 
legge fram sin innstilling for generalforsamlingen. Andre fullverdige 
medlemmer kan stille til valg uavhengig av valgkomitéens innstilling, ved å 
nominere seg selv til styreverv i forkant av, eller på, generalforsamlingen. Valg 
av styremedlemmer vedtas ved 2/3 flertall 

5.2  Medlemmer av sentralstyret kan ikke sitte i valgkomiteen. Dersom noen går av 
fra sentralstyret på gjeldende generalforsamlingen, kan personen velges til 
valgkomiteen.  

5.3  Valgkomiteens forslag må være sentralstyret i hende minst to uker før 
generalforsamlingen.  

5.4  Dersom en valgkomité ikke er satt i forkant av generalforsamlingen kan 
fullverdige medlemmer nominere seg selv til styreverv på møtedagen 

§ 6 DRIFT 

6.1  Sentralstyret er høyeste organ i SNU mellom generalforsamlingene. 
Sentralstyret er ansvarlig for daglig drift av SNU, inkludert økonomiske 
anliggender.� 

6.2 Sentralstyret skal: 
• Følge vedtektene generalforsamlingen har avgjort � 

• Utvikle samarbeidsavtaler � 

• Skrive søknader om støtte og rapportere om utførte aktiviteter 
• Nedsette utvalg de finner nødvendig, som da rapporterer til sentralstyret.  

§ 7 LOKALLAG� 

7.1  SNU kan grunnlegge lokallag dersom generalforsamlingen ønsker det. Disse 
skal ledes av valgte tillitspersoner. Lokallagene kan ikke inngå avtaler eller 
representere SNU uten sentralstyrets godkjennelse. ��

 

§ 8 UTVALG 

8.1 SNU kan opprette utvalg dersom generalforsamlingen ønsker det. Disse skal 
ledes av valgte tillitspersoner, og mandatet skal vedtas av 



generalforsamlingen. Mellom generalforsamlingene rapporterer utvalgene til 
sentralstyret. 

8.2 Sentralstyret kan opprette ad-hoc utvalg ved ønske og behov, utnevne leder 
og medlemmer til disse, samt vedta utvalgenes mandat. Ad-hoc utvalg 
rapporterer til sentralstyret. 

8.3 Generalforsamlingen skal gjennomgå alle utvalg, og inaktive utvalg med to 
eller færre medlemmer legges automatisk ned. 

 

§ 9 ØKONOMI 

9.1 SNUs penger skal kun benyttes i tråd med organisasjonens formål.� 

9.2  Enhver bankkonto opprettet for SNU skal stå i SNU sitt navn.� 

9.3  Kun organisasjonens leder og økonomiansvarlig har tilgang til disse 
kontoene.� 

9.4  Alle økonomirelaterte dokumenter skal signeres av både leder og 
økonomiansvarlig.  

9.5  Sentralstyret skal sikre at SNU holder seg innenfor de budsjettrammene 
generalforsamlingen vedtar.  

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER� 

10.1  Enhver vedtektsendring krever minst 2/3 flertall på generalforsamlingen. � 

10.2  Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter generalforsamlingen, hvis ikke 
et 3/4 flertall bestemmer annerledes. � 

§ 11 OPPLØSNING 

11.1 En oppløsning av organisasjonen kan kun skje ved 2/3 flertall på to 
generalforsamlinger, der det ene skal være en ekstraordinær 
generalforsamling kun for å behandle oppløsningen. Eventuelle gjenværende 
midler skal overføres til SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk. � 

 


