
VEDTEKTER FOR SNU  
SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM 

Vedtatt av Landsmøte 30. April, 2022 

§ 1 FORMÅL  

1.1. 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.  

1.2. SNU skal jobbe for seksuelle og reproduktive rettigheter som universelle 
menneskerettigheter, og 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, og ligge til grunnlag for SNU sin politiske 
virksomhet. 
  

§ 2 ORGANISASJON  

2.1. Organisasjonens navn skal være SNU – Seksualpolitisk Nettverk for 
Ungdom, forkortet SNU. Organisasjonens internasjonale navn skal være SNU - 
Norwegian Youth Network for Sexual Politics. Lokal- og fylkeslagenes navn er 
[fylke] SNU eller [sted] SNU.  

2.2. SNU er partipolitisk og religiøst uavhengig.  

2.3. 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 landsmøte.  



§ 3 MEDLEMSKAP 
3.1. Medlemskap er åpent for alle personer fra og med det året personen fyller 
13 år til og med det året personen fyller 30 år.  

3.2. Årskontigenten gjelder pr. kalenderår. Betalende medlemmer fra fylte 13 
til fylte 30 år er valgbare til verv i organisasjonen. Om valget avholdes før 
første forfall for betaling av medlemskontingent, gjelder forrige års 
innbetaling.  

3.3. Personer over 30 år kan støtte SNUs arbeid ved å bli støttemedlem og betale 
den kontingenten SNU fastsetter. Støttemedlemmer kan ikke besitte tillitsverv i 
SNU eller stemme i organisasjonens organer. Unntak gjelder for kontrollkomite 
og valgkomité.  

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

3.5. Medlemskap i SNU gjelder til det sies opp skriftlig. Medlemmer som unnlater å 
fornye medlemskapet etter to kontingentkrav er også å betrakte som utmeldt.  

3.6. SNUs organisasjon er bygget opp av:  

1. Sentralorganisasjonen  
- Landsmøte  
-Sentralstyret  
-Arbeidsutvalget  

2. Fylkeslag  
3. Lokallag  

Komiteer, utvalg og arbeidsgrupper overlapper, og innstiller til organet som 
har gitt mandat.  

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.  

3.8. Medlemmer kan ekskluderes dersom de viser truende, trakasserende eller 
voldelig oppførsel mot andre medlemmer i organisasjonen. Potensielle lovbrudd 
mot SNU skal alltid meldes til politiet. Det er sentralstyret som behandler saken. 
Medlemmet har rett til å forklare seg for sentralstyret før avgjørelsen blir tatt. 



§ 4 LANDSMØTET  

4.1. Landsmøtet er SNUs øverste organ. Landsmøtet innkalles av sentralstyret 
senest to måneder før landsmøtet avholdes, og inneholder dato, tid og sted for 
møtet samt den foreløpige sakslisten. Ordinær landsmøte avholdes årlig, på en 
helg i april.  

4.2. Forslag til endringer i grunndokumenter eller andre saker fra ordinære 
medlemmer 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 kontrollkomiteen, samt Sex og Politikk sitt styre.  

4.3. Dagsorden for møtet kan endres om 2/3 av de 
deltakende stemmeberettigede medlemmene er enig i dette.  

4.4. Alle betalende medlemmer har møterett, tale- og forslagsrett på 
landsmøte, men kun fullverdige medlemmer har stemmerett. Andre 
observatører kan delta ved invitasjon.  

4.5. Flertallsformene brukt av SNU er følgende:  

- Alminnelig flertall:  
Flere stemmer for enn mot forslaget. Avholdende og forkastede 
stemmer regnes ikke med.  

- Absolutt flertall:  
Forslaget har støtte av over halvparten av alle stemmeberettigede i 
salen. Avholdende og forkastede teller mot.  

- 2⁄3 flertall:  
Forslaget har støtte av over 2/3 av alle stemmeberettigede i 
salen. Avholdende og forkastede teller mot.  

4.6. Landsmøte skal behandle de følgende sakene:  

● Godkjenne innkalling og dagsorden (alminnelig flertall)  

● Velge ordstyrer, referenter og underskrivere av protokollen (alminnelig 

flertall)  

● Godkjenne årsmelding (absolutt flertall)  

● Godkjenne regnskap (absolutt flertall) 



● Vedtekter (⅔ flertall)  

● Politisk plattform (alminnelig flertall)  

● Arbeidsprogram (alminnelig flertall)  

● Budsjett (⅔ flertall)  

● 1-årig politisk kampanje (alminnelig flertall)  

● Strategier (alminnelig flertall)  

● Valg til sentralstyret. Sentralstyret er valgt for ett år og består av:  

- Leder  
- Organisatorisk nestleder  
- Politisk nestleder  
- Styremedlem med internasjonalt ansvar  
- Styremedlem med ansvar for kommunikasjon  
- Styremedlem med ansvar for lokallag og rekruttering  
- Styremedlem med ansvar for seksuell og reproduktiv helse 
- Ordinært styremedlem  
- Ordinært styremedlem  
- Varamedlem  
- Varamedlem  

● Valg av valgkomité  
● Valg av kontrollkomité  

Alle personvalg gjøres ved absolutt flertall  

4.7. Personvalg 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. Dersom et eller flere styremedlemmer trekker seg før endt periode, 
kan et enstemmig styret oppnevne et, kun 1, midlertidig styremedlem i 
inntil tre måneder.  

4.10. Sentralstyret har mandat til å gjøre språkvask på grunndokumenter etter de 
er vedtatt av landsmøte.  
 



4.11. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte enten via sentralstyret eller om 
⅓ av lokallagene ber om det. Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle den 
saken som gjorde landsmøte nødvendig. Innkalling må sendes ut en måned i 
forveien med foreløpig saksliste, dato, tid og sted, og alle sakspapirer skal være 
sendt ut innen en uke før. Gjeldende vedtekter for landsmøte gjelder også på 
ekstraordinært landsmøte 

§ 5 VALGKOMITÈ  

5.1 Valgkomiteen er ansvarlig for å finne kandidater til sentralstyrets ulike verv i 
tillegg til en ny valgkomité for kommende periode, og legge fram sine innstillinger 
for landsmøtet. Andre fullverdige medlemmer kan stille til valg uavhengig av 
valgkomitéens innstilling, ved å nominere seg selv til styreverv i forkant av, eller 
på, landsmøte. 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 landsmøte, kan personen velges til 
valgkomiteen.  

5.3 Valgkomiteens forslag må gis til sentralstyret minst to uker før 

landsmøte.  

§ 6 KONTROLLKOMITÈ  

6.1. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor 
landsmøtet. Komiteen består av en leder, to medlemmer og ett varamedlem, 
som velges for landsmøteperioden på ett år. Komiteen konstituerer seg selv. 

 

6.2 Medlemmene av kontrollkomiteen kan ikke samtidig være medlem av 
sentralstyret, lokallagsstyret eller andre utvalg i foreningen. 

 

6.3 Kontrollkomiteen skal få tilsendt alle relevante dokumenter, herunder: 

a. Innkallinger og saksdokumenter til sentralstyrets møter 

b. Sentralstyrets møteprotokoller med alle vedlegg 

c. Møteinnkallinger og saksdokumenter til landsmøtet. 

  



Dersom kontrollkomiteen mener å ha behov for informasjon utover det som er 
nevnt over, kan den kreve ytterligere informasjon fra sentralstyret. 

 

6.4. Kontrollkomiteens oppgaver: 

a. Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om hovedstyret styrer 
organisasjonens virksomhet i overensstemmelse med organisasjonens 
vedtekter og overordnede politikkdokumenter. 

b. Kontrollkomiteen skal vurdere om sentralstyret gjennomfører landsmøtets 
vedtak og følger opp dets henstillinger. 

c. Kontrollkomiteen skal vurdere om sentralstyret forvalter organisasjonens 
midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent 
forretningsskikk. 

d. Kontrollkomiteen skal fastsette organisasjonens regnskap endelig for hvert 
kalenderår etter avsluttet gjennomgang av sentralstyret. Hvis kontrollkomiteen 
avdekker vesentlige uregelmessigheter, kan den la være å fastsette regnskapet 
som endelig. Kontrollkomiteen skal i slike tilfeller umiddelbart og skriftlig 
underrette sentralstyret, foreningens revisor og generalsekretæren om sin 
konklusjon. 

e. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinært landsmøte.  
 

§ 7 DRIFT  

7.1. Sentralstyret er høyeste organ i SNU mellom landsmøtene. Sentralstyret 

er ansvarlig for daglig drift av SNU, inkludert økonomiske anliggender.  

7.2. Sentralstyret skal:  

● Følge alle grunndokumenter og øvrige saker landsmøte har vedtatt  

● Nedsette utvalg de finner nødvendig, som da rapporterer til 

sentralstyret.  

 

§ 8 LOKALLAG  

8.1. Om lokallag  
Medlemmer i SNU kan opprette et lokallag. Et lokallag må bestå av minimum 3 



personer og alle i lokallaget må være fullverdige medlemmer av SNU (Ha 
betalt 
medlemskontingent).  

8.2. Stiftelse av lokallag:  
Et lokallag stiftes gjennom å holde et stiftelsesmøte hvor det skal velges et 
styre bestående av minimum tre personer. Av disse skal det velges en leder og 
en økonomiansvarlig. Denne informasjonen sendes så inn til sentralstyret.  

8.3. Styret i lokallaget er ansvarlig for daglig aktivitet og å holde årsmøte for 
lokallaget hvor det skal velges nytt styre årlig. Årsmøte skal holde sted senest 
en måned før nasjonalt landsmøte.  

8.4. Lokallagene fastsetter selv sine vedtekter. Disse kan ikke være 
motstridende nasjonale vedtekter.  

8.5. Lokallag har navn etter følgende format: “SNU (Stedsnavn)” 

8.6. Lokallagene er underlagt SNUs grunndokumenter. 

8.7. Lokallagene kan inngå avtaler og representere SNU dersom de 
følger vedtektene og den politiske plattformen. Ved større avtaler om 
eksterne samarbeid og økonomi skal sentralstyret informeres.  

8.8. Oppløsning.  

8.8.1. Lokalgrupper som nedlegges kan oppløses ved å varsle 

sentralstyret. Send inn årsrapport for siste år med aktivitet. Eventuelt 

overskudd eller rekvisita-lager og øvrige eiendeler tilfaller SNU sentralt.  

8.8.2 Dersom lokallag ikke overholder §7.6 og §7.7 kan sentralstyret 

oppløse lokallaget.  

 

§ 9 UTVALG  

9.1. SNU kan opprette utvalg dersom landsmøtet ønsker det. Disse skal ledes av 
valgte tillitspersoner, og mandatet skal vedtas av sentralstyret Mellom 
landsmøtene rapporterer utvalgene til sentralstyret.  

9.2. Sentralstyret kan opprette ad-hoc utvalg ved ønske og behov, oppnevne leder 



og medlemmer til disse, samt vedta utvalgenes mandat. Ad-hoc utvalg rapporterer 
til sentralstyret. 

 
9.3. Sentralstyret skal gjennomgå alle utvalg, og inaktive utvalg med to eller færre 
medlemmer legges automatisk ned.  
 
9.4. Mandat for alle utvalg utformes av utvalgene selv men må godkjennes av 
sentralstyret. Utvalget er ansvarlig for å oppdatere mandatet årlig, og må vedtas 
av sentralstyret. Mandatet skal inneholde formål, målsetninger og retningslinjer 
for utbytting av medlemmer. Utvalgets medlemmer skal velges årlig, og 
eksisterende medlemmer må søke om plass hvert år, selv om man allerede sitter 
i utvalget. 
 

§ 10 ØKONOMI  

10.1 SNUs penger skal kun benyttes i tråd med organisasjonens 

formål.  

10.2 Enhver bankkonto opprettet for SNU skal stå i SNU sitt navn.  

10.3. Kun organisasjonens leder, samt relevante ansatte, har tilgang til disse 
kontoene.  

10.4. Alle økonomirelaterte dokumenter skal signeres av både leder og 
en av nestlederene.  

10.5. Sentralstyret skal sikre at SNU holder seg innenfor de budsjettrammene 
landsmøte vedtar.  

10.6. SNU skal etterstrebe at alle penger brukt av organisasjonen skal bli brukt på 
det mest bærekraftige, klima- og miljøvennlige alternativene som er mulig. Dette 
innebærer reisevirksomhet, produksjonsmidler, kost og arrangementer.  

10.11. Ansvaret med å få revidert regnskap som blir godkjent på landsmøte 
faller på det nyvalgte sentralstyret, og skal begynnes ved første ordinære 
sentralstyremøte.  
 
 



§ 11 VEDTEKTSENDRINGER  

11.1. Enhver vedtektsendring krever minst 2/3 flertall på landsmøtet.  

11.2. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, hvis ikke et 3/4 flertall 
bestemmer annerledes.  
 

§ 12 OPPLØSNING  

12.1. En oppløsning av organisasjonen kan kun skje ved 2/3 flertall på to 
landsmøter, der det ene skal være et ekstraordinært landsmøte kun for å 
behandle oppløsningen. Eventuelle gjenværende midler skal overføres til 
SNUs moderorganisasjon, Sex og Politikk. 


