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1. Allmänna bestämmelser
1 § Syfte
Gröna Studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund. Gröna Studenter främjar en politisk utveckling i enlighet med Miljöpartiet de grönas partiprogram och
Gröna Studenters idéprogram. Gröna Studenter för på så vis samman Miljöpartiet
och akademin.
Gröna Studenters idéprogram samlar och konkretiserar i huvudsak politik kring
student-, utbildnings- och forskningsfrågor, men kan även behandla andra politiska
områden och frågor.
Gröna Studenter ska:
• samla universitets- och högskolestudenter och andra vuxenstuderande.
• verka vid universitet och högskolor samt andra vuxenutbildningar.
• vara en opinionsbildande och politikutvecklande kraft.
• förknippas med forskning, kunskap och idéutveckling.
2 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhetsår är tiden mellan två ordinarie årsmöten. Räkenskapsår är kalenderår.
3 § Stadgeändring
Stadgeändringar tas med minst 2/3 majoritet på ett riksårsmöte.
4 § Upplösning
Beslut om upplösning av Gröna Studenter ska tas på två på varandra följande
ordinarie årsmöten med minst 2/3 majoritet vardera. Eventuella tillgångar tillfaller
Miljöpartiet de gröna.
5 § Jäv
Vid beslut om frågor där en person, personens partner eller personens familjemedlem har ekonomisk eller personlig vinning är det en jävsituation. I jävssituationer
ska personen varken delta i beredning, diskussion eller beslut. Det är upp till var
och en att anmäla jäv.

2. Medlemskap
1 § Medlemskap
Medlem är person som ansöker om medlemskap, betalar den av riksårsmötes fastställda medlemsavgiften och ej uppnått åldern 35 år.
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Stödmedlem är person som anmäler medlemskap, betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften och uppnått åldern 35 år. Att vara stödmedlem innebär
rätt att närvara på årsmöten med yttranderätt och rätt att delta i övriga verksamheten såvida arrangörerna inte väljer att enbart rikta sig till medlemmar.
2 § Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av riksårsmötet för nästkommande kalenderår.
3 § Utträde
Utträde ur Gröna Studenter sker antingen genom att inte betala eventuell medlemsavgift eller på egen begäran. Utträden hanteras av riksorganisationen.
4 § Uteslutning
Medlem som allvarligt försvårar Gröna Studenters verksamhet, bryter mot stadgarna eller som uppträder på ett sätt som står i strid med förbundets syfte kan
uteslutas ur förbundet. Uteslutning gäller samtliga delar av förbundet och beslutet
fattas av riksstyrelsen med minst 3/4 majoritet av närvarande ledamöter. Till det
beslutande riksstyrelsemötet ska den medlemmen som riskerar uteslutningen ha
möjlighet att ge sin version skriftligen.
5 § Överklagande av uteslutning
Överklagan lämnas skriftligen till sammankallande i riksstyrelsen inom fyra veckor
från dess att beslutet meddelats vederbörande. Överklagan behandlas på årsmötet närmast efter att överklagande inkommit. Beslut om uteslutning ska fattas med
2/3 majoritet. Tills överklagan kan behandlas är personen avstängd från förbundets verksamhet. Vid eventuell årsmötesbehandling av frågan har personen som
riskerar uteslutning närvaro- och yttranderätt enbart i frågan.
6 § Utesluten medlems rättigheter
Utesluten person har inga rättigheter till Gröna Studenters tillgångar och ingen rätt
att agera i Gröna Studenters namn. Den som utesluts ur Miljöpartiet de gröna blir
automatiskt utesluten av Gröna Studenter. Utesluten medlem kan beviljas återinträde av årsmötet eller riksstyrelsen efter minst ett år.
7 § Hedersmedlemskap
Hedersmedlem i Gröna Studenter kan utses per beslut av styrelsen. Styrelsen kan
besluta om två hedersmedlemmar per verksamhetsår och beslutet kan inte hävas
annat än genom uteslutning. Beslutet kräver enighet med hela styrelsen deltagande i styrelsemötet. Beslut om hedersmedlem meddelas på närmast kommande
ordinarie årsmöte med den utsedde inbjuden.
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3. Årsmöte
1 § Årsmötet
Årsmötet är Gröna Studenters högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas tidigast
1 februari och senast 30 april. Årsmötet ska kallas av riksstyrelsen minst två månader
innan det hålls. Kallelsen ska innehålla dagordning för mötet. Årsmöteshandlingarna ska
vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor innan.
2 § Extra årsmöte
Extra årsmöte kan anordnas när som helst under året om riksstyrelsen så beslutar. Riksstyrelsen ska kalla till extra årsmöte om minst 20 procent av medlemmarna så begär.
Extra årsmöte ska kallas av riksstyrelsen senast en månad innan det hålls. Handlingarna
ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan. Extra årsmöte kan bara fatta
beslut i frågor som upptagits i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie
årsmöten.
3 § Medlemmars rättigheter
Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Stödmedlemmar har närvarorätt samt yttranderätt.
Dessa rättigheter får villkoras med att medlemmen måste ha anmält sig senast det datum som har angivits i kallelsen, betalat deltagaravgiften för årsmötet samt i övrigt inte
har obetalda fakturor till förbundet.
4 § Jämställdhet och likabehandling
Vid val där mer än en person väljs ska personer av det manliga juridiska könet inte uppgå till mer än 60 procent. Undantag från den i stycke ett stadgade regeln kan, i enlighet
med detta stycke, ske vid val där tre personer ska väljas till en sammansättning eller
grupp. I en sådan sammansättning eller grupp om totalt tre personer, ska antalet personer av det manliga juridiska könet således inte uppgå till fler än två.
5 § Beslut på årsmötet
Beslut sker med enkel majoritet. Årsmötesprotokoll ska vara justerat senast två månader efter årsmötet.
6 § Valbarhet
För att vara valbar till riksuppdrag krävs medlemskap, utom för revisorer där medlemskap inte krävs.
7 § Fyllnadsval
Fyllnadsval kan ske om en person vald av årsmötet avgår från sin post under verksamhetsåret. Riksstyrelsen beslutar om fyllnadsval ska ske. Om beslut om fyllnadsval fattas
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ska riksstyrelsen utlysa valet, valberedningen bereda valet och riksstyrelsen fatta slutgiltigt beslut. Valet gäller till nästkommande ordinarie årsmöte.
8 § Dagordning
Följande ska behandlas under ordinarie årsmöte:
• Mötets öppnande
• Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare
• Beslut om mötet behörigen kallats
• Fastställande av dagordning
• Presentation av verksamhetsberättelse
• Presentation av ekonomisk berättelse
• Presentation av revisionsberättelse
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• Behandling av verksamhetsplan
• Revidering av budget
• Behandling av stadgar
• Behandling av övriga propositioner
• Behandlings av motioner
• Val av Språkrör
• Val av Sammankallande
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisor
• Val av valberedning
• Mötets avslutande

4. Organisationen
1 § Riksstyrelsen
Riksstyrelsen är Gröna Studenters högsta beslutande organ mellan årsmötena. Riksstyrelsen ska verkställa av riksårsmötet fattade beslut, anta budget för kommande räkenskapsår och förvalta Gröna Studenters medel samt i övrigt ansvara för Gröna Studenters riksorganisation.
Riksstyrelsen består av två språkrör, en kassör, en sammankallande samt tre, fem, sju
eller nio övriga ledamöter, som väljs av årsmötet i grupp. Riksstyrelsen fördelar arbetet
inom sig.
Firmatecknare utses av riksstyrelsen. Firmatecknarna tecknar firma var för sig.
2 § Riksstyrelsens beslutsmässighet
Vid ordinarie riksstyrelsemöten är riksstyrelsen beslutsmässig då samtliga ledamöter är
kallade minst en vecka innan mötet och minst hälften av styrelsens ledamöter är när5 av 6

varande. Alla ordinarie riksstyrelsemöten där beslut har fattats ska protokollföras. Vid
mer brådskande beslut kan riksstyrelsen fatta beslut per capsulam. Per capsulam-beslut
regleras i riksstyrelsens arbetsordning. Alla per capsulam-beslut ska anmälas på nästkommande styrelsemöte och protokollföras då.
3 § Närvaro på riksstyrelsemöten
Alla medlemmar och anställda av Gröna Studenters riksorganisation har närvarorätt på
riksstyrelsens möten, förutom i personalfrågor. Även i andra frågor kan riksstyrelsen
besluta om att ha ett slutet möte, då har bara riksstyrelseledamöter närvarorätt.
4 § Valberedningen
Valberedningen bereder årsmötets valärenden. Det innebär att de föreslår vilka som ska
väljas till de olika uppdragen. Uppdrag som inte är årsmötesvalda utlyses av riksstyrelsen, bereds av valberedningen och beslutas av riksstyrelsen. Valberedningen behöver
inte bereda styrelseinterna uppdrag som inte väljs av årsmötet, om inte riksstyrelsen så
önskar.
5 § Revisionen
Årsmötet kan välja en eller två revisorer. Revisorerna väljs av årsmötet vars uppgift är
att granska riksorganisationens verksamhet och räkenskaper. Revisorerna avger revisionsberättelse till årsmötet samt rapporterar till riksstyrelsen vid behov.
7 § Lokalavdelningar
En lokalavdelning består av medlemmarna inom ett geografiskt område. En lokalavdelning måste erkännas av riksorganisationen. Lokalavdelningarna är självständiga vad
avser organisationsstruktur. En lokalavdelnings stadgar får ej strida mot riksorganisationens stadgar.
Om en lokalavdelning varit inaktiv i mer än ett års tid har riksstyrelsen rätt att dra tillbaka erkännandet av den aktuella lokalavdelningen med konsekvenser för möjlighet att
använda varumärke och andra proprietära tillgångar ägda av Gröna Studenter. Lokalavdelningens medlemmar kan då fördelas på andra lokalavdelningar.
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