Stadgar för Upplands SSU-distrikt
åsiktsgemenskap som skapar grunden för

§1 Ändamål
Distriktets ändamål är att, inom det av
SSUs förbundskongress fastställda
geografiska området, samordna alla till
förbundet anslutna SSU-kommuner. SSU
ska verka för en samhällsutveckling i
demokratisk socialistisk riktning utifrån
principerna i SSU-förbundets
principprogram och handlingsprogram, av

samverkan mellan SSU, partiet och
Landsorganisationen.
Distriktet ska samordna SSUs
skolnings- och arbetsgivaransvar inom sitt
geografiska område.
Distriktet ska upprätthålla ett intimt nära
samarbete med SSU-kommunerna och
förbundsstyrelsen, jämte närstående
organisationer inom verksamhetsområdet.

SSU-distriktets årskonferens fattade
politiska beslut, samt Sveriges
Socialdemokratiska Arbetarepartis
program och allmänna grundsatser.
Distriktet ska bedriva

§2 Medlemmens rättigheter och
skyldigheter
MOMENT 2.1 Inträde
Medlemskap är möjligt för alla som

upplysningsverksamhet bland ungdomar

förbinder sig att följa SSUs stadgar samt

och ge medlemmarna kunskaper om

verka för SSUs ändamål. Inträde kan

socialdemokratins idéer och politiska

tidigast ske det år man fyller 13 år. Inträde

strävan samt det verklighetsförändrande

sker genom att medlemsavgift erläggs.

arbete som följer av ideologin. I det arbetet
ska distriktet också värva fler medlemmar
till SSU.
Distriktet ska arbeta för ungdomars
intresse inom de sociala, ekonomiska och
kulturella områdena.
SSU är det socialdemokratiska partiets
och Landsorganisationens
ungdomsförbund och distriktet ska således
delta i partiets och fackföreningsrörelsens
agitations- och organisationsarbete. Detta
är en naturlig följd av den intresse- och

MOMENT 2.2 Medlemskap
Medlemskap sker genom erläggning av
medlemsavgift till SSU-förbundet och är
en grundförutsättning för persons tillträde
till verksamhet som bedrivs i SSU.
Medlem ska en gång om året erlägga en
avgift som fastställs av distriktets
årskonferens varje år. Utöver den
distriktsavgiften fattar SSU-klubb, SSUkommun och SSU-förbundet beslut om
egna medlemsavgifter, vilka erläggs
samtidigt. Medlemsavgift ska betalas vid
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inträde eller senast ett år efter det att

Medlem får icke tillhöra mot Sveriges

medlemmen sist erlade medlemsavgift.

Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Utöver medlemsavgiften kan SSU-

stridande organisation.

distriktet besluta om extra uttaxering.
Medlemskap ligger till grund för
fastställande av ombud till distriktens
årskonferenser. Medlemskap erhålls i den
SSU-kommun där medlemmen är
folkbokförd. Medlem äger rätt genom
meddelande till SSU-förbundet att flytta
sitt medlemskap till annat distrikt och

MOMENT 2.2.1 Huvudmedlemskap
Medlem kan vara medlem i flera SSUklubbar men ska i sådana fall välja en
klubb där medlemmen har sitt
huvudmedlemskap.
Medlemmen ansvarar för att begäran
om huvudmedlemskap meddelas SSUförbundet.

annan SSU-kommun än
folkbokföringskommunen. Medlem kan
enbart vara medlem i ett distrikt och en

MOMENT 2.2.2 Stödmedlemskap
Person över 35 år som fortsätter att

SSU-kommun. Har medlem valt

erlägga medlemsavgift är att anse som

medlemskap eller huvudmedlemskap i en

stödmedlem. Sådan medlem har ej rösträtt,

SSU-klubb i annat distrikt eller annan

men åtnjuter i övrigt samma rättigheter

SSU-kommun sker ingen automatisk

som ordinärt medlemskap ger, utom i de

flyttning av medlemskapet till detta distrikt

fall stadgarna föreskriver annat.

och SSU-kommun. Medlem ansvarar för
att begäran om flytt av medlemskap till
annat distrikt eller SSU-kommun meddelas
SSU-förbundet.
Medlem har rätt att närvara vid alla
SSU-klubbars och SSU-kommuners möten

MOMENT 2.3 Utträde
Utträde ur förbundet sker genom
anmälan till SSU-förbundet eller SSUdistriktet. Distriktet ansvarar för att
vidarebefordra anmälan om utträde
skyndsamt till SSU-förbundet.

och har där yttrande- och förslagsrätt mot
att medlem kan styrka sitt medlemskap.

MOMENT 2.4 Uteslutning ur förbundet
Medlem som uppträder på ett sätt som

Medlem bör ansluta sig till Sveriges

står i strid med förbundets syfte, mål och

Socialdemokratiska Arbetareparti.
Medlem bör som löntagare ansluta sig
till facklig organisation.

stadgar, kan av förbundsstyrelsen uteslutas.
Innan beslut fattas ska ifrågavarande
medlem ges tillfälle att inför
förbundsstyrelsen föra talan i ärendet.
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Uteslutningsbeslut fattas av
förbundsstyrelsen efter samråd med

MOMENT 3.1 Möten
Alla möten som är avsedda att fatta

distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska

beslut ska syfta till att ge alla berörda

också ges tillfälle att yttra sig innan beslut

medlemmar stor möjlighet att påverka. Det

om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.

är styrelsens ansvar att mötesformerna

Sådant beslut måste fattas i enlighet av

motsvarar detta syfte. Mötet avgör på

SSUs förbundskongress fastställda stadgar.

vilket sätt beslut ska fattas, med undantag
för vad som stadgas i denna paragraf och

MOMENT 2.5 Utesluten medlems
återinträde i förbundet
Önskar utesluten medlem återinträde i

reglerna om beslutsformer i moment 3.2.

förbundet, avgörs dennes ansökan därom

MOMENT 3.2 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, med

av förbundsstyrelsen i enlighet med av

undantag för de beslut som enligt

SSUs förbundskongress fastställda stadgar.

stadgarna fattas på annat sätt. Vid lika
röstetal sker avgörandet genom lottning.

§3 Att påverka SSU
Varje medlem har rätt att påverka alla
beslut inom SSU. I vissa fall sker denna
påverkan via ombud och representanter.
Varje medlem har endast en röst vid
såväl beslut, vid möten som vid val av
personer.
Det åligger alla styrelser att tillse att
ingen medlem räknas flera gånger då
ombud ska utses eller andra beslut fattas.
Medlem kan således enbart vara
ombudsgrundande, ställa upp till ombud
och rösta i ombudsval i den SSU-kommun
där medlemmen har sitt medlemskap.
Gäller frågan istället fördelning av
ombud mellan klubbar kan medlem vid
flera klubbmedlemskap endast vara

Undantaget är vid omröstningar i styrelser
där avgörandet vid lika röstetal sker genom
mötesordförandens utslagsröst. Alla
personval ska ske genom sluten
omröstning om någon röstberättigad så
begär. Godkänd röstsedel ska uppta lika
många namn som det antal mandat
omröstningen gäller. För att vara vald
erfordras att ha erhållit mer än hälften av
vid valet avgivna godkända röster. Om
detta röstetal ej uppnåtts förrättas omval
mellan de som erhållit de högsta röstetalen.
Vid omval kvarstår som kandidater högst
dubbelt så många som det antal mandat
valet gäller. Vid valet gäller relativ
majoritet. Vid lika röstetal i omval sker
avgörandet genom lottning.

ombudsgrundande, ställa upp till ombud
och rösta i ombudsval i den klubb där
medlemmen har sitt huvudmedlemskap.
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MOMENT 3.3 Förslag
Varje medlem har rätt att väcka förslag,
till distriktet. Förslagen ska behandlas av

till SSUs förbundsstyrelse skall ske vid ett
medlemsmöte.
Till detta medlemsmöte ska samtliga med

distriktsstyrelsen samt, om medlem så

ordinärt medlemsskap i Upplands SSU-distrikt

begär, föras upp till det högsta beslutande

inbjudas senast en (1) vecka innan medlems-

organet - årsmötet, enligt särskilda regler

mötet sker.

för dessa.

Varje medlem har har rätt nominera sig själv
eller annan till det val som detta moment förut-

MOMENT 3.4 Öppenhet
Samtliga handlingar inom SSU är öppna
för alla medlemmar, utom i de fall
spridande skadar enskild medlem eller
organisationen. Distriktsstyrelsen beslutar
om undantag från öppenheten, detta beslut
kan prövas och upphävas av kommande
årskonferens eller extrainkallad sådan.
Personuppgifter och medlemsregister
som enligt grundlagen är skyddade ska ej
vara offentliga.

ser. Nomineringsstopp är vid medlemsmötets
start.
Beslut vid detta medlemsmöte fattas i enlighet med Moment 3.1 Möten.

§4 Distriktsstyrelsen
Årskonferensen ska välja en styrelse för
ett (1) år. Styrelsen är ansvarig för
verksamheten, administrationen och
demokratin i organisationen.
Distriktsstyrelsen ska bestå av minst sju
(7) ledamöter och bör bestå av ett udda

MOMENT 3.5 Medlemsregisteransvarig
Distriktsstyrelsen ska utse en

antal ledamöter. Ordförande, kassör samt

medlemsregisteransvarig. Denne har efter

ska ansvariga för studier samt för protokoll

erforderlig utbildning och avtals ingående

och organisationsfrågor liksom för

tillträde till distriktets medlemsregister.

facklig/politisk verksamhet utses.

Medlemsregisteransvarig ansvarar för
att uppgifter som går att hänföra till person
behandlas på ett aktsamt och restriktivt sätt

vice ordförande väljs särskilt. I styrelsen

Distriktsstyrelsen ska också utse ansvarig
person för medlemsregistret.
Distriktsstyrelsen är mellan

samt för att dessa uppgifter inte sprids

årskonferenserna distriktets högsta

vidare mer än vad som i övrigt är

beslutande organ och ansvarar för studier,

nödvändigt för att verksamheten ska

personalansvar och för att det upprättas en

fungera .

verksamhetsplan i distriktet. Styrelsen är

MOMENT 3.6 Nomineringar till SSUs

inför årskonferensen ansvarig för

förbundsstyrelse

förvaltningen. Distriktsstyrelsen ska

Val av Upplands SSU-distrikts nomineringar

tillsända en redogörelse för verksamheten
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och den ekonomiska förvaltningen till

SSU-kommunerna tillhanda senast åtta (8)

förbundsstyrelsen senast den 1 juni.

veckor före dagen för årskonferensen.

Distriktsstyrelsen ska sammanträda
minst sex (6) gånger per år.

På årskonferensen ska följande frågor
behandlas:

Styrelsen ska inför årsmötet avge

a) Styrelsens berättelse

redogörelse över det gångna

b) Revisorernas berättelse

verksamhetsåret samt berättelse över den

c) Frågan om ansvarsfrihet

ekonomiska förvaltningen.

d) Förslag och styrelsens utlåtande över

Extra styrelsesammanträde ska hållas

dessa

om en tredjedel (1/3) av styrelsens

e) Förslag från styrelsen

ledamöter så fordrar. En styrelse är

f) Stadgeenliga val

beslutför då mer än hälften av ledamöterna

g) Medlemsavgiftens storlek

är närvarande.

h) Ombudstak till nästkommande
årskonferens

§5 Verksamhetsår

i) Stadgar

Distriktets verksamhetsår
överensstämmer med kalenderåren.

§6 Distriktsårskonferens
Distriktets högsta beslutande organ är
årskonferensen. Distriktets årskonferens
väljer distriktsstyrelse och revisorer jämte
ersättare för dessa. Årskonferensen ska
sammanträda på tid och plats som bestäms
av distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen är ansvarig inför
årskonferensen och ska till denna avge
rapport över det gångna verksamhetsåret
samt berättelse över den ekonomiska
förvaltningen.
Distriktets årskonferens ska hållas före
utgången av mars månad. Kallelse ska vara

SSU-kommunerna äger rätten att till
varje distriktsårskonferens sända två (2)
grundombud, utöver detta kan SSUkommunen erhålla fler ombud som står i
proportion till dess medlemsantal.
Ombudsfördelningen utgår från det
antal medlemmar under 30 år som betalt
sin medlemsavgift senast den 31 december
föregående år.
I SSU-kommuner med klubbar fördelas
ombuden proportionerligt. I de SSUkommuner där det både förekommer
medlemmar som ej är med i klubbar och
medlemmar som är med i klubbar fördelas
ombuden proportionerligt mellan
kommunen och klubbarna. Regler för
ombudsfördelning ska finnas i SSU5

kommunens stadgar. Fördelningen måste
vara proportionerlig och även ge
representation åt de medlemmar som inte
är med i någon klubb.
I SSU-kommuner utan styrelse ansvarar
distriktsstyrelsen för att medlemmarna
kallas till ett av distriktsstyrelsen
arrangerat valmöte.
SSU-distriktets årskonferens fastställer
ombudstaket för nästkommande
årskonferens. Inom detta ombudstak
fördelar sedan distriktsstyrelsen antalet
ombud mellan de olika SSU-kommunerna
proportionellt. Distriktets regler för
ombudsfördelning kan överklagas till
förbundsstyrelsen som slutligt avgör
frågan.
En representant från förbundsstyrelsen

MOMENT 6.1 Distriktsårskonferens i
mindre distrikt
Distriktsårskonferensen kan, om
distriktets medlemsantal den 31 december
föregående år är lägre än sjuttio (70)
ombudsgrundande medlemmar, besluta att
på nästkommande distriktsårskonferens
inte tillämpa den representativa fördelning
av ombud såsom stadgas i §6. I sådana fall
gäller istället att samtliga medlemmar i
distriktet, utom distriktsstyrelsens
ledamöter samt i SSU-distriktet anställd
personal, har rösträtt på årskonferensen.
Skulle SSU-distriktet före
nästkommande årskonferens ha
uppkommit i fler än sjuttio (70)
ombudsgrundande medlemmar står
distriktsårskonferensens beslut ändock fast.
I övrigt gäller samma regler som i §6.

äger rätt att närvara vid distriktets
årskonferens och har där yttranderätt- och
förslagsrätt.

MOMENT 6.2 Valberedning
Årskonferensen väljer en valberedning

Distriktsstyrelsen, funktionärer och

om minst två (2) ledamöter varav en (1)

revisorer ska närvara vid årskonferensen

sammankallande. Valberedningen har till

och har där yttrande- och förslagsrätt.

uppgift att efterhöra och samla in

Medlem tillhörande Sveriges

synpunkter från kommunerna rörande

Socialdemokratiska Ungdomsförbund som

personvalsfrågor, och med utgångspunkt

kan styrka medlemskap har tillträde till

från detta bereda de personval som ska äga

årskonferensen.

rum på det kommande årskonferens.

Endast ombud, som valts av SSU-klubb
eller SSU-kommun tillhörande distriktet,
har rösträtt. Distriktsstyrelsens ledamöter
samt i SSU-distriktet anställda ombudsmän

MOMENT 6.3 Kallelse
Kallelse till ordinarie årskonferens ska
av distriktsstyrelsen utsändas åtta (8)
veckor före konferensen. Vid extra

kan ej väljas som ombud.
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årskonferens senast fyra (4) veckor före
konferensens hållande.

Vid extra årskonferens fastställer
distriktsstyrelsen motionstid och tider för
ombudsval.

MOMENT 6.4 Frågor att behandla
Alla frågor avsedda att behandlas på
distriktets ordinarie årskonferens ska vara
distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda

§7 Valordning vid val av
kongressombud
Val av ombud till förbundskongresser

senast fyra (4) veckor före årskonferensen.

sker i enlighet med av SSUs

Vid extra årskonferens senast två (2)

förbundskongress fastställda stadgar.

veckor före konferensens hållande.

§8 Kontroll och revision
MOMENT 6.5 Utsändning av
konferenshandlingar
Förslag jämte distriktsstyrelsens

MOMENT 8.1 Revisorernas uppgift
Revisorerna ska i överensstämmelse

utlåtande över dem samt distriktsstyrelsens

med dessa stadgar, samt av SSUs

förslag ska vara ombud och SSU-

förbundskongress fastställda stadgar,

kommuner tillhanda minst två (2) veckor

granska styrelsens verksamhet och

före årskonferensen. Vid extra

ekonomiska förvaltning, genomföra

årskonferens senast en (1) vecka före

revision av räkenskaperna och avge

konferensens hållande.

revisionsberättelse till årskonferensen
Revisorerna kan i samråd med styrelsen

MOMENT 6.6 Kostnader för
årskonferensen
Ombudens, distriktsstyrelsens och

anlita siffergranskare.

revisorernas resor bestrids ur

MOMENT 8.2 Sammansättning
Revisorer ska väljas av årskonferensen

distriktskassan eller på sätt som

för samma tid som den styrelse de ska

årskonferensen beslutar.

granska. Tre ordinarie revisorer ska väljas.
De valda ersättarna ska vara lika många

MOMENT 6.7 Extra årskonferens
Extra årskonferens kan sammankallas
av distriktsstyrelsen eller då minst en
tredjedel (1/3) av distriktets medlemmar,
enligt den 31 december, så begär.
Extra årskonferens kan endast behandla
de frågor som föranlett dess inkallande.

som de ordinarie och de inträder vid
förhinder för ordinarie revisor i den
ordning som beslutas av årskonferensen.
MOMENT 8.3 Revisionstidpunkt
Revision ska äga rum efter varje
räkenskapsår, minst en gång under
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pågående räkenskapsår samt vid andra

partiets allmänna grundsatser och ska ske

tidpunkter revisorerna finner lämpligt.

genom beslut av ordinarie
distriktsårskonferens.

§9 Fast egendom
Vid köp eller avyttrande av fast
egendom tillhörande SSU-distriktet ska
samråd ske med förbundsstyrelsen.

§10 Avgifter
Medlem ska varje år till SSU-förbundet
inbetala den av kongressen, distriktets
årskonferens och SSU-kommunens och

Ändring av dessa stadgar får ej heller
stå i strid med av SSUs förbundskongress
fastställda stadgar, som också är att
betrakta som bindande för SSU-distriktet.

§12 Personal
Anställande av ombudsman och annan
personal ska ske i samråd med
förbundsstyrelsen.

den eventuella SSU-klubbens årsmöte
fastställda medlemsavgiften.
Medlemsavgift gäller ett år från det datum

MOMENT 12.1 Uppgift
För anställd ombudsman och personal

då av medlem erlagd betalning registrerats

ska distriktsstyrelsen upprätta

hos SSU-förbundet.

anställningsföreskrifter. Ombudsman och

Distriktsstyrelsen ansvarar för att varje

personal ska i överensstämmelse med

år, senast den 1 november, rapportera av

dessa stadgar samt av distriktsstyrelse och

distriktsårskonferensen fastställd

årskonferens fattade beslut, fullgöra

medlemsavgift till SSU-förbundet.

föreskrivna arbetsuppgifter.

Uppbörd och hantering av
medlemsavgifter regleras ytterligare i av

MOMENT 12.2 Personalansvarig
Hela styrelsen har ett personalansvar.

SSUs förbundskongress fastställda stadgar.

Inom styrelsen ska en ledamot utses att

§11 Stadgetolkning och
stadgeändring

vara ansvarig för arbetsledning, om
distriktet har anställd personal. Denne ska
handha frågor rörande de anställdas

MOMENT 11.1 Stadgetolkning
Tvister rörande tolkning och
tillämpning av dessa stadgar hänskjuts till
förbundsstyrelsen.
MOMENT 11.2 Stadgeändring och
tillämpning av förbundsstadgar
Ändring av dessa stadgar eller tillägg

arbetstider, avtal och övriga
personalfrågor.

§13 Upplösning av distriktet
Distriktet kan ej upplösas så länge
förbundsstyrelsen uttalar en önskan om

till dessa stadgar får icke stå i strid med
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dess bibehållande. Upplöses distriktet
tillfaller dess tillgångar förbundet.
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