
STADGAR FÖR NORDISK SAMORGANISATION FÖR 
UNGDOMSARBETE (NSU) 

 

Fastställda av NSU:s årsmöte i Sverige 23 april 1988, med förändringar fastställda på 
årsmötet i Sydslesvig 1994, på årsmötet i Norge 1998, på årsmötet i Sverige 2002, på 

årsmötet i Sydslesvig 2006, på årsmötet i Finland 2008, på årsmötet i Danmark 2010, på 
extraordinära årsmötet i Danmark 2015, på årsmötet i Finland 2017 och på årsmötet i 

Danmark 2018. 

 

§1 NAMN OCH HEMKOMMUN 

Organisationens namn är Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete rf och dess 
hemkommun är Helsingfors. I dessa stadgar kallas föreningen NSU. 

 

§2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER 

NSU:s syfte är att stärka samarbetet och känslan av samhörighet mellan partipolitiskt 
obundna centrala ungdomsorganisationer i de olika nordiska länderna. Föreningen arbetar 
för att främja medlemsorganisationernas yrkesfackliga och kulturella syften. 
 

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att: 

• ordna kurser, seminarier, konferenser och ungdomsutbyten 
• rikta initiativ till olika beslutsfattare 
• samarbeta med andra motsvarande föreningar 

 

§3 MEDLEMSSKAP 

1. Centrala organisationer som uppfyller kraven om partipolitisk obundenhet och önskar 
arbeta i enlighet med ändamålen i §2, kan söka medlemskap i NSU. Ansökan om 
medlemskap behandlas av NSU:s nästa årsmöte och bifalles om 3/4 av de röstberättigade 
biträder förslaget. 

2. Nya organisationer som önskar det, kan vara aktivitetsmedlem. Aktivitetsmedlemmar 
deltar i NSU arrangemang på samma villkor som övriga NSU medlemmar, men har ingen 
rösträtt på årsmöten eller extraordinära möten. 

3. Nya organisationer som önskar det, kan vara associerade medlemmar. Associerade 
medlemmar har rätt att delta i specifika, skilt bestämda NSU arrangemang, men har ingen 
rösträtt vid årsmöten eller extraordinära möten. Endast organisationer som verkar utanför 
Norden kan bli associerade medlemmar. 

4. Bryter en medlemsorganisation mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar NSU:s 
verksamhet eller om medlemsorganisation förändras på sådant sätt att den inte längre kan 
uppfylla villkoren enligt §2 och rättar sig medlemsorganisationen inte efter av styrelsen 
meddelad varning, äger årsmötet på förslag av styrelsen rätt att utesluta den ur NSU, om 
minst 3/4 av de röstberättigade biträder förslaget. 



5.Medlemmar och aktivitetsmedlemmar är skyldiga att betala en årlig medlemsavgift.  
Avgiftens storlek fastställs av föreninges årsmöte och varierar beroende på medlemskategori 
och organisationens storlek. Ingen medlemsavgift uppbärs av associerade medlemmar. 

 

§4 ÅRSMÖTE 

1. Årsmötet är NSU:s högsta organ. Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen 
fastställd dag i januari-april. 

2. Föreningens möten består av två (2) representanter från varje medlemsorganisation. 
Närvaro- och yttranderätt kan efter beslut av årsmötet tillkomma även andra personer.  

3. Årsmötet hålls varje år och kan cirkulera i de nordiska länder och självstyrelseområden 
(Färöarna, Grönland, Sydslesvig och Åland), som genom ansluten organisation är 
representerade i NSU.  

4. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen från NSU:s styrelse senast tre (3) månader före 
årsmötet. 

5. Årsmötet är beslutsförhet när minst hälften av medlemsorganisationerna från minst fyra (4) 
länder är representerat. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika tas frågan 
upp till nytt avgörande på samma möte. Omröstning i personfrågor skall ske med slutna 
sedlar. Vid lika röstetal i sådan omröstning avgör lotten. 

6. Årsmötet konstitueras på följande sätt: 

A. Godkännande av inkallelsen och agendan 

B. Uppläsning av röstningsberättigade och konstaterande av mötets 
beslutsförhet 

C. Val av mötesledare, sekreterare och 2 protokolljusterare 

D. Val av redaktionskommité 

E. Val av rösträknare 

7. Årsmötet ska behandla följande paragrafer: 

A. Verksamhetsrapport 

B. Revisorns beräkning och berättelse, verksamhetsgranskarens berättelse och 
beslutstagande om styrelsens ansvarsfrihet och fastställande av bokslut 

C. Arbetsprogram 

D. Medlemsavgift 

E. Budget 

F. Inkommande ärenden 

G. Resolutioner 

H. De i § 5 nämnda val 

8. Förslag som medlemsorganisation vill ha behandlat på årsmöte, skall vara NSU:s styrelse 
tillhanda senast sex (6) veckor innan årsmötet, liksom medlemsorganisationernas kandidater 



för ordförandeposten och styrelsen. Agendan och dokument om enskilda ärenden ska 
sändas ut senast en månad innan årsmötet. 

9. Extraordinärt möte hålls när föreningsmötet själv eller styrelsen har beslutat hålla detta, 
eller om minst 1/10 av röstberättigade medlemsorganisationerna ber om det. Anhållan om 
extraordinärt möte sändes skriftligen till styrelsen. Det extraordinära mötet bör hållas senast 
(2) månader efter att det blivit anhållet. Kallelse samt bilagor till extraordinärt möte skall 
sändas senast en (1) månad i förväg på samma sätt som till årsmötet. Vid extra möte 
behandlas de ärenden som upptas i kallelsen. Därutöver äger styrelsen rätt att ta upp andra 
ärenden till behandling. För representationsrätt vid extraordinärt möte gäller samma regler 
som för ordinärt årsmöte. 

10. Föreningsmöten kan även hållas per post, genom datakommunikation eller något annat 
tekniskt hjälpmedel, utom vid beslut i Föreningslagens §23 nämnda ärenden. 
 

§5 VAL 

Årsmötet väljer: 

A. Styrelsen bestående av ordförande, fyra (4) styrelsemedlemmar och tre (3) 
suppleanter i följd. Det väljs en styrelsemedlem eller en suppleant från varje land eller 
självstyrande område (Färöarna, Grönland, Sydslesvig och Åland). Ordförande väljs 
från ett av länderna eller självstyrande områdena, medan de övriga 
styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs från de andra länderna. 
Viceordförande väjs av styrelsen. Styrelsens mandattid är tiden mellan två årsmöten. 
Styrelse och ordförande väljs vartannat år, så att ordförande väljs vart ojämnt år och 
styrelse väljs var jämna år. 
 

B. En erkänd revisionsbyrå väljs av årsmötet, samt intern revisor och dess suppleant. 

 

§6 ORGANISATIONENS LEDNING 

1. Styrelsen har till uppgift att leda NSU:s verksamhet i enlighet med stadgarna och av 
årsmötet fattade beslut. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna eller vid förfall 
för ledamöterna suppleanterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om 
rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, förutom vid val då lotten avgör. 

2. Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller 
generalsekreterare var för sig. 

3. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för speciella ändamål. 

4. NSU:s generalsekreterare deltar i styrelsens möten och är sekreterare vid dessa. 
Generalsekreteraren refererar till arbetsutskottet och deltar i arbetsutskottets möten. 

5. NSU:s räkenskaper revideras av en erkänd revisionsbyrå. NSU:s räkenskapsperiod 
omfattar ett kalenderår.  Verksamhetsgranskaren granskar verksamheten i helhet. 

 

§7 UPPLÖSNING 

NSU kan inte upplösas, så länge medlemsorganisationer från minst tre (3) länder önskar 
upprätthålla verksamheten. Om NSU upplöses, skall dess tillgångar så fördelas, att de vid 



tidpunkten för upplösningen till NSU anslutna ideella organisationerna erhåller procentvisa 
andelar av tillgångarna i förhållande till sista års medlemsavgift.  

 

 

§ 8 ÄNDRING AV STADGAR 

Ändring av dessa stadgar är inte giltig med mindre än att den biträtts av 3/4 av de röster som 
avgetts vid årsmötet.  Förslag eller initiativ till stadgarändringar skall sändas till 
medlemsorganisationerna i samband med övriga mötesdokument för årsmötet. 

 


