Vedtægter for Radikal Ungdom
Foreningens navn og formål
§1 Foreningens navn
Stk. 1
Foreningens navn er Radikal Ungdom.
§2 Foreningens formål
Stk. 1
Foreningens formål er
▪
▪
▪
▪
▪

at samle unge om aktivt politisk arbejde for at udvikle politik med udgangspunkt i de
radikale principper,
at bidrage til den demokratiske debat,
at påvirke beslutningstagere, særligt Radikale Venstre,
at fremme international dialog og samarbejde,
at bidrage til medlemmernes personlige udvikling.

§3 Foreningens virke
Stk. 1
Foreningen baserer sit virke på demokratiske værdier, herunder respekten for dialog og
forskellighed.

Medlemskab
§4 Medlemskabet
Stk. 1
Medlem kan enhver være,
▪
▪
▪
▪

som anerkender foreningens vedtægter,
som har erklæret sit medlemskab overfor landsforeningen,
som er fyldt 12 år og
som ikke tilslutter sig andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske
politiske partier, heraf undtaget Radikale Venstre.

Stk. 2
Medlemmer, der er i kontingentrestance pr. 1. marts, mister deres medlemsrettigheder indtil
kontingentet er betalt.
Stk. 3
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Medlemskabet ophører
tillige, hvis et medlem ikke har bekræftet sit medlemskab af Radikal Ungdom ved
kontingentindbetaling i det senest afsluttede regnskabsår.
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§5 Suspendering og ekskludering
Stk. 1
Hovedbestyrelsen kan med to tredjedeles flertal suspendere et medlem af Radikal Ungdom.
Dette kan kun ske såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser. Beslutningen om
eksklusion af et suspenderet medlem træffes af landsmødet med to tredjedeles flertal.
Stk. 2
Forretningsudvalget kan suspendere et medlem af Radikal Ungdom, som er medlem af andre
danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget
Radikale Venstre. Beslutningen om eksklusion af et så dant medlem træffes af
Hovedbestyrelsen.
§6 Æresmedlemskabet
Stk. 1
Hovedbestyrelsen kan indstille en person til et æresmedlemskab af Radikal Ungdom.
Personen bliver æresmedlem, hvis denne indstilling godkendes af førstkommende landsmøde.
I begge forsamlinger skal indstillingen vedtages med to tredjedeles flertal.
Stk. 2
Æresmedlemskab indebærer et livslangt, fuldt og kontingentfrit medlemskab af Radikal
Ungdom. Æresmedlemskabet kan ophæves ved medlemmets skriftlige udmeldelse eller ved
indstilling om ophør efter samme procedure som ved indstillingen, jf. stk. 1.

Lokalforeninger
§7 Lokalforeningen
Stk. 1
Enhver lokal sammenslutning af medlemmer af Radikal Ungdom, der anerkender og
overholder landsforeningens vedtægter, kan af Forretningsudvalget optages som en
lokalforening af Radikal Ungdom. Landsmødet godkender eller forkaster
Forretningsudvalgets beslutning herom.
Stk. 2
Lokalforeningernes navn skal indeholde ”Radikal Ungdom” eller ”Radikale Ungdom”.
Stk. 3
Lokalforeningerne fungerer økonomisk uafhængigt af landsforeningen, dog således at
kontingentopkrævningen foretages af landsforeningen.
Stk. 4
Lokalforeningerne er berettigede til mindst halvdelen af det kontingent, som Radikal Ungdom
opkræver på deres vegne. Den nærmere andel af beløbet fastsættes af Landsmødet.
Stk. 5
Lokalforeningerne kan fastsætte eget kontingent som erstatter lokalforeningsandelen,
såfremt dette meddeles landsforeningen. Det samlede kontingent til Radikal Ungdom skal dog
minimum være 75 kr.
§8 Landsforeningen og lokalforeningen
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Stk. 1
Landsforeningen er forpligtet til inden to måneder efter landsmødets afholdelse, at sende
protokollen over landsmødet til lokalforeningerne og snarest efter landsmødet at udsende
vedtægterne, hvis disse er blevet ændret. Landsforeningen er desuden forpligtet til løbende at
udsende referater møder i Forret-ningsudvalget, Udvalget for Politik og Strategisk
Kommunikation og Hovedbestyrelsen, samt referatet fra Den Politiske Kongres.
Stk. 2
En lokalforening kan udelukkes fra landsforeningen, hvis denne ikke overholder
landsforeningens vedtægter eller formål. Beslutning herom træffes af Hovedbestyrelsen og
forelægges til godkendelse på førstkommende Landsmøde.
Stk. 3
Dokumentation for lokalforeningers udlæg for landsforeningen skal være landsforeningen i
hænde i det kalenderår, hvor udgiften har fundet sted. Landsforeningen yder ikke
tilbagebetaling for udgifter, der indsendes efter denne frist. Dog kan udlæg gjort i december,
refunderes til og med januar.
Stk. 4
Landsforeningen er ansvarlig for medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Foreningens instrumenter
§9 Principprogrammet
Stk. 1
Radikal Ungdoms Principprogram vedtages og ændres af Landsmødet med to tredjedeles
flertal, og kun såfremt forslagene til ændringer i principprogrammet er Radikal Ungdom i
hænde senest tre uger før Landsmødet. Principprogrammet angiver de grundlæggende
principper for Radikal Ungdoms politik, og foreningens øvrige politik skal således være i
overensstemmelse med Principprogrammet.
§10 Strategi og arbejdsprogrammer
Stk. 1
Hver 5. ordinære landsmøde vedtages en langsigtet strategi for forenings udvikling.
Hovedbestyrelsen, eller en af hovedbestyrelsen nedsat arbejdsgruppe, er ansvarlig for at
udarbejde et udkast.
Stk. 2
På de mellemliggende landsmøder kan ændringsforslag til strategien behandles, hvis disse
stilles. Sådanne ændringsforslag skal vedtages med 3/4 flertal
Stk. 3
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Hovedbestyrelsen er overordnet ansvarlig for strategien mellem landsmøderne.
Landsforpersonskabet er ansvarlige for strategiens udførelse, og
hovedbestyrelsesforpersonskabet er ansvarlig for monitoreringen af arbejdet med denne.

Stk. 4
Foreningens flerårige strategi evalueres ved foreningsårets udgang af Hovedbestyrelsen.
Denne evaluering fremlægges for landsmødet.
Stk. 5
Hvert år evalueres Forretningsudvalget og Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikations
arbejde med strategien igennem deres arbejdsprogrammer i Hovedbestyrelsen, og denne
evaluering fremlægges landsmødet. Inden vedtagelsen af en ny strategi, evalueres den
afsluttede i Hovedbestyrelsen, og denne evaluering fremlægges landsmødet.

§11 Organisatoriske forhold
Stk. 1
Landsmødet eller Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om organisatoriske forhold i form
af interne resolutioner. Disse gælder til førstkommende landsmøde.

§12 Øvrig politik
Stk. 1
Radikal Ungdoms øvrige politik vedtages af Landsmødet, Den Politiske Kongres eller
Hovedbestyrelsen i form af eksterne resolutioner, der gælder i to år, eller til de ændres eller
ophæves. Resolutioner kan tildeles programstatus, så de gælder til de ændres eller ophæves.
Mellem hovedbestyrelsesmøderne tegnes foreningens politisk af landsforpersonen,
medlemmet af forretningsudvalget med ansvar for politik, og ordførerne i fællesskab. Dette
skal dog ske med respekt for Hovedbestyrelsens beslutningsmandat, og bør derfor som
udgangspunkt kun benyttes til at tegne Radikal Ungdoms holdning til allerede eksisterende
debatter, der ikke kan nås at debatteres til næste Hovedbestyrelsesmøde.

§13 Budget
Stk. 1
Hovedbestyrelsen vedtager et vejledende budget efter landsmødet, inden slutningen af
regnskabsåret, mens det bindende budget vedtaget af Forretningsudvalget. Før vedtagelsen af
det vejledende budget for det kommende år, præsenteres det forventede resultat for
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indeværende år.
§14 Samværspolitikken
Stk. 1 Samværspolitikken udtrykker regler og retningslinjer for den måde, vi omgås hinanden
i Radikal Ungdom.
Stk. 2 Samværspolitikken er gældende til alle Radikal Ungdoms landsarrangementer og
internationale studieture arrangeret af Radikal Ungdom.
Stk. 3. Samværspolitikken vedtages af Hovedbestyrelsen. Det påhviler
Hovedbestyrelsesforpersonsskabet at samværspolitikken behandles i dens fulde længde som
minimum i hvert andet foreningsår. Hovedbestyrelsen kan beslutte at ændringsforslag den
har modtaget til samværspolitikken i stedet skal behandles på landsmødet.
Stk. 4. Hvis dette hjemles i samværspolitikken, kan forretningsudvalget udstede supplerende
regler og retningslinjer.
Stk. 5. Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsesforpersonsskabet i fællesskab er ansvarlig for
at samværspolitikken overholdes. Væsentlige eller gentagende brud på samværspolitikken
kan udgøre eksklusions- og suspensions grundlag i medfør af § 5 stk. 1.

Landsmødet
§15 Landsmødets kompetencer
Stk. 1
Radikal Ungdoms øverste myndighed er det ordinære Landsmøde, der afholdes hvert år i
august.
Stk. 2
Landsmødet kan behandle alle landsforeningens organisatoriske og politiske forhold og
fastlægger Radikal Ungdoms politiske linje.
Stk. 3
Adgang og taleret til Landsmødet har medlemmer, der ved landsmødets begyndelse har betalt
kontingent for det indeværende regnskabsår.
Stk. 4
Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i
afstemningen.
Stk. 5
Medlemmer, der er tilmeldt og har betalt et evt. adgangsgebyr, har stemmeret. Opkræves
adgangsgebyr angives den forventede størrelse i indkaldelsen
Stk. 6
Landsmødet kan nedsætte eller pålægge Hovedbestyrelsen at nedsætte arbejdsgrupper til
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efterfølgelse af bestemte politiske og/eller organisatoriske interesser, eller til udarbejdelse af
forslag til Radikal Ungdoms politik.
Stk. 7
Landsmødet fører alle forslag og beslutninger til protokols. Protokollen skal efterfølgende
underskrives af landsforpersonen, den dirigentansvarlige samt den protokolansvarlige.
Stk. 8
Landsmødet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§16 Landsmødets forløb
Stk. 1
Landsmødet indkaldes af Forretningsudvalget med 6 ugers varsel til samtlige medlemmer.
Med den skriftlige indkaldelse skal der følge en foreløbig dagsorden, der som minimum
indeholder følgende punkter:
a) Vedtagelse af dagsorden
b) Vedtagelse af forretningsorden
c) Fremlæggelse af beretninger
d) Behandling af forslag til vedtægtsændringer
e) Fremlæggelse og godkendelse af å rsregnskab for det foregå ende å r samt
præsentation af halvå rsregnskab for indeværende å r
f ) Valg af revisionsselskab
g) Fastsættelse af kontingent
h) Vedtagelse af den flerå rige strategi
i) Personvalg
j) Eventuelt
Under punktet “Eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger.
Stk. 2
Landsmødet vælger forud for dagsordenen
a) Fem dirigenter, herunder é n dirigentansvarlig
b) Fem protokolførere, herunder é n protokolansvarlig
c) Ti stemmetællere, herunder é n ansvarlig
d) Fem medlemmer af et redaktionsudvalg, herunder é n ansvarshavende
redaktør
Hovedbestyrelsen nedsætter forud for landsmødet et prioriteringsudvalg bestå ende af fem
medlemmer. Det på hviler dette udvalg at prioritere den til landsmødet indstillede politik samt
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at sikre, at de indsendte forslag til ændringer i vedtægterne behandles i en hensigtsmæssig
rækkefølge.
Stk. 3
Forud for landsmødet aflægger Landsforpersonen, Forretningsudvalget, Udvalget for Politik
og Strategisk Kommunikation, forpersonen for Hovedbestyrelsen samt generalsekretæren en
skriftlig beretning. Disse stilles på landsmødet særskilt til afstemning.
Stk. 4
Forud for landsmødet udsendes
a) Årsregnskab revideret af revisor og de kritiske revisorer
b) Halvå rsregnskab og forventet resultat for indeværende å r.
På landsmødet sættes det afsluttede å rsregnskab til særskilt afstemning.
Regnskab og evaluering af den flerå rige strategi skal fremlægges, før den flerå rige strategi
behandles og før person- og revisorvalg gennemføres.
Stk. 5
Landsmødet vælger først en landsforperson. Dernæst vælges en landsnæstforperson samt en
landskasserer.
Herefter vælges menige medlemmer af Forretningsudvalget:
a) Medlem af Forretningsudvalget med ansvar for medlemsudvikling
b) Medlem af Forretningsudvalget med ansvar for lokalforeningerne
c) Medlem af Forretningsudvalget med ansvar for politik
d) Medlem af Forretningsudvalget med ansvar for kommunikation og kampagner
e) Medlem af Forretningsudvalget med ansvar for internationalt samarbejde
Rækkefølgen af disse valg fastlægges senest når landsmødet godkender dagsordenen.
Herefter vælges forperson og næstforperson for Hovedbestyrelsen.
Endelig vælges ordførere:
a) EU- og udenrigsordfører
c) Ordfører for kultur, ret og ligestilling
d) Ordfører for økonomi og erhverv
e) Ordfører for social, sundhed og udlændinge
f ) Ordfører for klima og miljø
g) Ordfører for uddannelse
i) Temaordførere for de af landsmødet nedsatte temaudvalg
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Rækkefølgen af disse valg fastlægges senest, nå r landsmødet godkender dagsordenen
Landsmødet vælger desuden fire kritiske revisorer, som iblandt sig vælger en sekretær
Stk. 6
Landsmødet vælger revisionsselskab efter indstilling fra Forretningsudvalget
Stk. 7
Det på hviler Landsmødet at fastsætte kontingent for det kommende regnskabså r samt at
beslutte, hvordan
kontingentkronerne skal fordeles mellem Lands- og lokalforeningerne (dog jf. §7 stk. 4).
Landsmødet vedtager endvidere et vejledende kontingent for det efterfølgende regnskabså r.
Stk. 8

Efter personvalg, kan forpersonen frit betitle sig forperson, formand eller forkvinde. Ligeledes kan den valgte landsnæstforperson frit betitle sig landsnæstforperson, landsnæstformand eller landsnæstforkvinde
Stk. 9

Efter personvalg, kan hovedbestyrelsesforpersonen frit betitle sig hovedbestyrelsesforperson, Hovedbestyrelsesformand eller hovedbestyrelsesforkvinde. Ligeledes kan næstforpersonen for hovedbestyrelsen frit betitle sig næstforperson, næstformand eller næstforkvinde.
§17 Landsmødets stemmeprocedurer
Stk. 1
Afgørelser på Landsmødet træffes ved simpelt flertal, bortset fra tilfælde nævnt i disse
vedtægter. De blanke og ugyldige stemmer medregnes ikke som en del af de afgivne stemmer.
Er der stemmelighed, forkastes forslaget.
Stk. 2
Ved valg til poster, hvor der kun skal vælges én person, stemmes på én person, eller blankt, og
den der modtager et flertal af de afgivne stemmer er valgt. Er der flere end to opstillede og
opnår ingen kandidat et flertal af de afgivne stemmer, foretages uden yderligere debat en ny
afstemning, hvor den kandidat der fik færrest stemmer udgår. Denne procedure gentages
indtil der er en kandidat, der har opnået flertal eller der kun er to kandidater tilbage. Hvis der
kun er to kandidater, er den der modtager flest stemmer umiddelbart valgt. Ved
stemmelighed foretages en ny afstemning omfattende de kandidater, der er tilbage, for hvem
valget ikke kunne afgøres. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning.
Stk. 3
Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver
person på det antal kandidater der er pladser til. De kandidater der opnår flest stemmer er
valgt.
Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges stemmes
blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen.
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Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem
valget ikke kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved
lodtrækning.
Stk. 4
Samtlige personvalg er skriftlige, og i øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring af et i
forretningsordenen fastsat antal stemmeberettigede. Resultatet af skriftlige eller fintalte
afstemninger noteres i landsmødeprotokollen.
Personvalg til poster hvis funktion er knyttet til mødets afvikling, er ikke skriftlige,
medmindre der er kampvalg eller dette begæres af et i forretningsordenen fastsat antal
stemmeberettigede.
§18 Åbne og lukkede punkter
Stk. 1
Forretningsudvalget afgør inden Landsmødet, om punkter på Landsmødet skal være å bne
eller lukkede.
§19 Landsmødets gæster
Stk. 1
Forretningsudvalget kan til Landsmødet indbyde personer, hvis deltagelse
Forretningsudvalget finder ønskelig. Disse kan efter Landsmødets tilladelse udtale sig om
spørgsmål, der behandles.

Ekstraordinært landsmøde
§20 Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde
Stk. 1
Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne af Radikal
Ungdom kan indkalde til ekstraordinært landsmøde.
Stk. 2
Ekstraordinært landsmøde indkaldes med mindst tre ugers varsel til samtlige medlemmer.
Med indkaldelsen følger en foreløbig dagsorden.
§21 Behandling af forslag på det ekstraordinære landsmøde
Stk. 1
Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være landsforeningen i hænde senest 14 dage
før det ekstraordinære landsmøde.
Stk. 2
Fremlæggelser og procedurer er i øvrigt som for det ordinære landsmøde.
§22 Åbne og lukkede punkter
Stk. 1
Indkalderen afgør, om punkter på det ekstraordinære landsmøde skal være åbne eller
lukkede.
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Stk. 2
Såfremt indkalderen ikke træffer beslutning om dette, kan Forretningsudvalget til det
ekstraordinære landsmøde indbyde personer, hvis deltagelse Forretningsudvalget finder
ønskeligt. Disse kan efter Landsmødets tilladelse udtale sig om spørgsmål, der behandles.

Hovedbestyrelsen
§23 Hovedbestyrelsen og dens sammensætning
Stk. 1
Hovedbestyrelsen er foreningens højeste organisatoriske og politiske myndighed mellem
landsmøderne og har til formål at udvikle foreningens medlemsdemokrati. Hovedbestyrelsen
udstikker de overordnede organisatoriske og politiske retningslinjer for foreningen på
baggrund af bred inddragelse af foreningens medlemmer, og er således knudepunkt for den
politiske og organisatoriske diskussion i foreningen og et samlingspunkt for
Forretningsudvalg, temaudvalg, arbejdsgrupper og lokalforeninger.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen består af:
a) Forperson og næstforperson for Hovedbestyrelsen
b) Landsforpersonskabet
c) Medlemmer af Forretningsudvalget
d) De politiske ordførere
e) É n repræsentant for hver lokalforening, der har holdt en generalforsamling og
som er optaget i foreningen af Forretningsudvalget, så fremt lokalforeningen har
valgt en repræsentant
Stk.3
Ingen kan beklæde mere end é n post i Hovedbestyrelsen. Er ordførerne forhindret i at deltage
i et møde, kan disse sende et andet udvalgsmedlem som suppleant.
§24 Hovedbestyrelsens møder
Stk. 1
Hovedbestyrelsens møder indkaldes af forpersonskabet for hovedbestyrelsen, der i øvrigt
planlægger sit arbejde i samarbejde med Forretningsudvalget.
Stk. 2
Møderne ledes af forpersonskabet for Hovedbestyrelsen, der skal drage omsorg for at der
føres referatet over dets forhandlinger og beslutninger.
Stk. 3
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede
hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 4
Alle medlemmer af Radikal Ungdom har adgang og taleret ved Hovedbestyrelsens møder.
Dette gælder
dog ikke lukkede punkter, hvor kun valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen har adgang.
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Alle medlemmer kan stille forslag for Hovedbestyrelsen og få dem optaget som punkt på
dagsordenen.
Ligeledes kan ethvert medlem af Hovedbestyrelsen bringe spørgsmå l om foreningen op som
punkter på dagsordenen.
Stk. 5
Punkter, der vedrører personsager, er altid lukkede. Medlemmer, der har part i sagen, har dog
ret til at deltage ved punktet.
Hovedbestyrelsen kan desuden vælge at lukke punkter, såfremt dette skønnes nødvendigt.
Dette skal ske efter indstilling fra hovedbestyrelsesforpersonsskabet og vedtages i
hovedbestyrelsen med 2/3-deles flertal. Årsagen til beslutningen skal altid anføres i mødets
referat.
Stk. 6
Hovedbestyrelsen afholder mindst fem møder pr. kalenderår. Syv medlemmer af
Hovedbestyrelsen eller Forretningsudvalget kan med angivelse af dagsorden forlange
Hovedbestyrelsen indkaldt inden tre uger.
Stk. 7
På det konstituerende møde vælges medlemmer til de organisatoriske udvalg. Antallet af
udvalgsposter til de respektive udvalg fastsættes af Forretningsudvalget og skal være
Hovedbestyrelsen i hænde hurtigst muligt. Forretningsudvalget kan på et senere tidspunkt
vælge at tilføje medlemmer til de organisatoriske udvalg eller fjerne en plads i udvalget, hvis
et medlem trækker sig fra sin post i løbet af foreningså ret. Nye medlemmer af udvalget skal
ligeledes vælges af Hovedbestyrelsen.
Stk. 8
På det konstituerende hovedbestyrelsesmøde vælges 2 medlemmer, som ud over
landsforpersonen repræsenterer Radikal Ungdom i Radikale Venstres hovedbestyrelse.
Herudover vælges 2 suppleanter, der kan supplere både de valgte repræsentanter og
landsforpersonen.
§25 Hovedbestyrelsens kompetencer
Stk. 1
Hovedbestyrelsen skal vedtage en handlingsplan for sit arbejde
Stk. 2
Hovedbestyrelsen kan foretage supplerende personvalg, der ordinært ligger på Landsmødet
eller på et hovedbestyrelsesmøde. Dog skal landsforpersonen altid vælges på et landsmøde
Stk. 3
Med to tredjedeles flertal kan Hovedbestyrelsen fratage et landsmødevalgt medlem af
Hovedbestyrelsen eller et udvalg, herunder et medlem af Forretningsudvalget, deres
tillidshverv, hvis vedkommende groft misligholder hvervet. På det efterfølgende møde
foretages supplerende valg til posten. Tilsvarende gælder poster, hvor Hovedbestyrelsen i
henhold til disse vedtægter eller anden beslutning, har valgt personer. Landsforpersonen kan
dog kun fratages sit hverv derved, at et landsmøde vælger en ny landsforperson.
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Stk. 4
Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller oprette projekter til at behandle
organisatoriske og politiske spørgsmål. Hovedbestyrelsen kan gøre udvalg og arbejds-grupper
ansvarlige for indgåelse af samarbejde med internationale råd og organisationer.
Hovedbestyrelsen indstiller på vegne af Radikal Ungdom kandidater til poster i de internationale organisationer og råd, Radikal Ungdom er medlem af.
Stk. 5
Hovedbestyrelsen kan, bortset fra Radikal Ungdoms ind- eller udmeldelse af nationale eller
internationale råd og organisationer, ikke træffe nogen beslutning, der pålægger
Forretningsudvalget at foretage en bestemt økonomisk disposition.
Stk. 6
Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Den Politiske Kongres
§26 Rammer for Den Politiske Kongres
Stk.1
Forretningsudvalget kan indkalde til Politisk Kongres. Forretningsudvalget skal udsende en
indkaldelse med tilhørende dagsorden til Den Politiske Kongres med minimum seks ugers
varsel.
Stk. 2
Stemmeret har medlemmer, som har betalt kontingent, er tilmeldt og har betalt et evt.
adgangsgebyr. Opkræves et adgangsgebyr angives den forventede størrelse i indkaldelsen.
Stk. 3
Den Politiske Kongres er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
deltager i afstemningen
Stk. 4
Den Politiske Kongres vælger forud for dagsordenen:
a) tre dirigenter, herunder en dirigentansvarlig
b) tre protokolførere, herunder en protokolansvarlig
c) fem stemmetællere, herunder en ansvarlig for stemmetællerne d) tre medlemmer af et
redaktionsudvalg, herunder en ansvarlig for redaktionsudvalget.
Stk. 5
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Hovedbestyrelsen nedsætter forud for Den Politiske Kongres et prioriteringsudvalg
bestående af en repræsentant fra Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation og fire
andre medlemmer til at prioritere den indkomne politik.
Stk. 6
Den Politiske Kongres skal forud for start på dagsordenen godkende dagsordenen og
forretningsordenen.

Landsforpersonskabet
§27 Landsforpersonskabets sammensætning
Stk. 1
Landsforpersonskabet udgøres af landsforpersonen og landsnæstforpersonen.
§28 Landsforpersonskabet og Radikale Venstre
Stk. 1
Landsforpersonskabet må ikke være i praktik ved eller ansat af Radikale Venstres
landsforbunds sekretariat eller folketingsgruppe.
Stk. 2
Landsforpersonen er Radikal Ungdoms repræsentant i Radikale Venstres Forretningsudvalg
og Valgudvalg.

Forretningsudvalget
§29 Forretningsudvalget og dets sammensætning
Stk. 1
Forretningsudvalget er Radikal Ungdoms daglige ledelse og har ansvaret for foreningens
økonomi, jf. dog § 45, stk. 2. Forretningsudvalget er tillige ansvarligt for samarbejdet med
andre organisationer jf. dog § 26 stk. 3, planlægningen af valgkampe samt foreningens
sekretariat og hjemmeside.
Stk. 2
Forretningsudvalget består af:
a) den organisatoriske landsnæstforperson, der også er forperson for udvalget
b) landsforpersonen
c) landskassereren
d) fem øvrige medlemmer.
Stk. 3
Ingen kan beklæde mere end én post i udvalget. Hovedbestyrelsesforpersonskabet kan
tiltræde alle Forretningsudvalgets punkter som observatører uden stemmeret og er da
underlagt samme tavshedspligt der gælder for medlemmer af Forretningsudvalget.
Generalsekretæren kan gøre det samme, efter Forretningsudvalget ønske.
§30 Forretningsudvalgets møder
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Stk. 1
Møder indkaldes og ledes af landsnæstforpersonen. Et forretningsudvalgsmedlem kan med
angivelse af dagsorden begære udvalget indkaldt. Forslag til dagsorden skal forud for
møderne være tilgængelig for Hovedbestyrelsen
Flere end halvdelen af Forretningsudvalgets medlemmer, herunder Landsforpersonen eller
landsnæstforpersonen, skal være til stede, for at Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt.
Forretningsudvalgets forhandlinger og beslutninger føres til referat, og referatet udsendes
efterfølgende til Hovedbestyrelsen.
Stk. 2
Forretningsudvalget skal lukke mødet under personsager, og kan lukke mødet under andre
punkter. Referat af lukkede punkter er kun tilgængeligt for det siddende Forretningsudvalg og
dets observatører. Generalsekretæren har dog adgang til alle referater af lukkede punkter.
§31 Forretningsudvalgets kompetencer
Stk. 1
Forretningsudvalget vælger Radikal Ungdoms delegerede til årsmøder og lignende i de
nationale og internationale organisationer og råd, Radikal Ungdom er medlem af og indstiller
på Radikal Ungdoms vegne kandidater i de tilfælde, hvor Hovedbestyrelsen ikke skal, jf. stk. 2,
eller hvor Hovedbestyrelsen ikke kan samles.
Stk. 2
Kun Forretningsudvalget eller en person bemyndiget af Forretningsudvalget kan forhandle på
Radikal Ungdoms vegne vedrørende organisatoriske spørgsmål.
Stk. 3
Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper eller danne projekter til at behandle
organisatoriske spørgsmål. Forretningsudvalget vælger tovholder imens medlemmerne af
arbejdsgrupper vælges af Forretningsudvalget og af projekterne af tovholderne selv.
Stk. 4
Forretningsudvalget vælger blandt sine medlemmer Radikal Ungdoms repræsentant til
Radikale Venstres netværk og øvrige organisatoriske organer.
Stk. 5
Forretningsudvalget indstiller på vegne af Radikal Ungdom kandidater til poster i de nationale
organisationer og rå d, Radikal Ungdom er medlem af.
Stk. 6
Forretningsudvalget har ansvaret for foreningens internationale projekter. Det internationalt
ansvarlige forretningsudvalgsmedlem har i samarbejde med projektgrupperne ansvar for
løbende at holde Hovedbestyrelsen orienteret om arbejdet i de internationale projekter.
§32 Økonomiudvalget
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Stk. 1
Landsforpersonen, landsnæstforpersonen og landskassereren, udgør tilsammen
Forretningsudvalgets Økonomiudvalg, som landskassereren er forperson for.
Økonomiudvalget kan ikke foretage økonomiske dispositioner, men forbereder
Forretningsudvalgets behandling af økonomiske spørgsmål. Forretningsudvalget vedtager på
forslag af Økonomiudvalget budgettet.
§33 Kommunikationsudvalget
Stk. 1
Kommunikationsudvalget består af medlemmet af Forretningsudvalget med ansvar for
kommunikation og kampagner, som er forperson for udvalget samt landsforpersonen og medlemmet
af Forretningsudvalget med ansvar for politik.
Stk. 2
Kommunikationsudvalget er ansvarligt for foreningens daglige kommunikation og kanaler på sociale
medier.

Organisatoriske udvalg
§34 De organisatoriske udvalgs sammensætninger
Stk. 1
De organisatoriske udvalg (§35 stk. 1-4) ledes hver af et medlem af forretningsudvalget, der
er valgt på landsmødet til netop dette ansvarsområde, og består herudover af et antal
medlemmer fastsat af forretningsudvalget. Menige medlemmer af de organisatoriske udvalg
vælges på første hovedbestyrelsesmøde.
Stk. 2
De organisatoriske udvalg fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden.
Stk. 3
Forretningsudvalget udpeger en gruppe trustmembers, som har til opgave at stå til rå dighed
overfor medlemmer, der har brug for nogen af tale med. Trustmembers har tavshedspligt.”
§35 De organisatoriske udvalg
Stk. 1 - Medlemsudviklingsudvalget
Udvalgets formål er, gennem planlægning og afholdelse af kurser og arrangementer for alle
foreningens medlemmer, at bidrage til medlemmernes personlige og politiske udvikling.
Stk. 2 - Lokalforeningsudvalget
Udvalgets formå l er at støtte udviklingen af lokalforeninger og sørge for tilbud til områ der
uden lokalforeninger.
Stk. 3 – Kommunikations- og kampagneudvalget
Udvalgets formål er at planlægge landsforeningens lokale og nationale kampagner og sikre
deres udførelse såvel lokalt som nationalt. Ydermere er det udvalgets formål at koordinere og
udvikle Radikal Ungdoms kommunikation internt og eksternt.
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Stk. 4 - Udvalget for internationalt samarbejde
Udvalgets formål er at være Radikal Ungdoms repræsentant i Radikal Ungdoms internationale
samarbejdsorganisationer. Ydermere er det udvalgets formål at føre tilsyn og yde eventuel
hjælp til Radikal Ungdoms internationale projekter og partnerskaber.

Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation
§36 Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation
Stk. 1
Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation er ansvarligt for foreningens langsigte-de
politiske strategi, kommunikation og kampagner. Udvalget har det overordnede an-svar for at
formidle foreningens politik og påvirke beslutningstagere.
Stk. 2
Udvalget består af: a) medlemmet af Forretningsudvalget med ansvar for politik, som er
forperson for udvalget
b) kommunikationsudvalget
c) ordførerne
Desuden kan næstforpersonen og hovedbestyrelsesforpersonskabet tiltræde udvalget med
observatørstatus og få adgang til udvalgets lukkede punkter og referater. De er da bun-det af
samme tavshedspligt som udvalgets øvrige medlemmer.
§37 Møder i Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation
Stk. 1
Møder indkaldes og ledes i øvrigt af udvalgets forperson. Ethvert medlem af udvalget kan med
angivelse af dagsorden begære udvalget indkaldt. Mindst halvdelen af udvalgets medlemmer,
herunder Landsforpersonen eller medlemmet af Forretningsudvalget med ansvar for politik,
skal være til stede, for at udvalget er beslutningsdygtigt. Forslag til dagsorden skal forud for
møderne mindst være tilgængelig for Hovedbestyrelsens medlemmer. Udvalgets
forhandlinger og beslutninger føres til referat, og referatet udsendes efterfølgende mindst til
Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer og lokalforeningerne.
§38 Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikations kompetencer
Stk. 1
Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation kan løbende nedsætte politiske ar-bejds- og
projektgrupper til udarbejdelse af politik.
Stk. 2
Kun Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation eller en person bemyndiget af udvalget
kan indgå i politiske forhandlinger på Radikal Ungdoms vegne.
Stk. 3
Udvalget for Politik og Strategisk Kommunikation beslutter hvilke af Radikal Ungdoms
politiske udvalg, der varetager repræsentationen i hvilke af Radikale Venstres udvalg og
øvrige politiske organer.
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Politiske udvalg
§39 De politiske udvalgs kompetencer
Stk. 1
Til hver ordfører knyttes et udvalg hvor ordføreren er forperson. Udvalget for Politik og
Strategisk Kommunikation fastsætter et antal, på mindst 2 og maksimalt 5, af menige
udvalgsposter i de respektive politiske udvalg. Antallet skal være Hovedbestyrelsen i hænde
hurtigst muligt. Disse menige medlemmer af de politiske udvalg vælges på første
hovedbestyrelsesmøde.
Stk. 2
Udvalgenes formål er at udvikle politik til vedtagelse på landsmødet samt
hovedbestyrelsesmøderne, samt løbende at formidle politik internt såvel som eksternt.
Stk. 3
Møderne i de politiske udvalg er åbne for alle foreningens medlemmer.
Stk. 4
De politiske udvalg fastsætter selv deres forretningsordener.

Temaudvalg
§40 Temaudvalgenes kompetencer
Stk. 1
Landsmødet kan nedsætte temaudvalg. Temaet besluttes af landsmødet i en intern resolution.
Den interne resolution kan ud over temaet indeholde nærmere bestemmelser om formen af
udvalgets arbejde. Landsmødet kan beslutte at forlænge et temaudvalg med é t å r ad gangen.
Stk. 2
Temaudvalg består af en ordfører der fungerer som forperson, samt 3 menige medlemmer. Et
temaudvalg, dets ordfører og menige medlemmer behandles i alle henseender som
henholdsvis de politiske udvalg, de politiske ordførere og menige medlemmer af de politiske
udvalg med undtagelse af spørgsmål om udvalgets eksistens.
Stk. 3
Temaudvalg fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden.

Nationale og internationale organisationer og råd
§41 Nationale of internationale organisationer og råd
Stk. 1
Radikal Ungdom kan ved beslutning af Hovedbestyrelsen eller Landsmødet søge om optagelse
i eller udmeldelse af nationale og internationale organisationer og råd.

Regnskab
§42 Radikal Ungdoms regnskab
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Stk. 1
Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2
Landskassereren er ansvarlig for førelse af landsforeningens regnskab.
Stk. 3
Årsregnskabet skal være revideret af revisor senest seks måneder efter regnskabsårets
afslutning.

Forpligtelser
§43 Forpligtelser
Stk. 1
Landskasseren i foreningen med enten Landsforpersonen eller landsnæstforpersonen tegner
ved fælles underskrift landsforeningen. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom
kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af Forretningsudvalget.
Stk. 2
Intet medlem hæfter personligt for Radikal Ungdoms forpligtelser, og intet medlem kan få del
i Radikal Ungdoms aktiver.

Vedtægter
§44 Radikal Ungdoms vedtægter
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan kun foretages på et lovligt indvarslet Landsmøde og kun såfremt
forslagene til vedtægtsændringer er landsforeningen i hænde senest 3 uger før et ordinært
landsmøde og senest to uger før et ekstraordinært landsmøde. Såfremt landsmødet beslutter
sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede
vedtægtsændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne.
Stk. 2
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages af et landsmøde med mindst to tredjedels flertal,
blanke og ugyldige stemmer frasorteret, samt mindst halvdelen af alle stemmeberettigede
landsmødedeltagere for at være gyldige.
Stk. 3
Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter deres vedtagelse.

Opløsning
§45 Opløsning af foreningen
Stk. 1
Til gyldig beslutning om opløsning af Radikal Ungdom kræves to tredjedeles flertal af to på
hinanden følgende landsmøder, hvor det andet landsmøde afholdes tidligst tre uger og senest
seks uger efter det første.
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Stk. 2
Ved opløsning overgår landsforeningens aktiver efter dækning af eventuel gæld til hvad,
landsmødet måtte ønske.

Ikrafttræden
§46 Vedtægternes ikrafttræden
Stk. 1
Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen og erstatter de hidtidige vedtægter.
Stk. 2
Tilføjelsen af § 14 ved det ordinære landsmøde i 2021 skal ikke ændre ved, at den på det
tidspunkt gældende samværs- og alkohol politik betragtes som gyldig, indtil spørgsmålet på
ny har været behandlet af Hovedbestyrelsen
Vedtaget på Radikal Ungdoms landsmøde i Sorø den 24.-26. oktober 2003
Ændret på det ekstraordinære landsmøde i København den 23. november 2003
Ændret på Radikal Ungdoms landmøde i Odense den 29.-31. oktober 2004
Ændret på Radikal Ungdoms landmøde i Århus den 28.-30. oktober 2005
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Greve den 27.-29. oktober 2006
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Odense den 26.-28. oktober 2007
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Århus den 26.-28. oktober 2008
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Taastrup den. 23.-25. oktober 2009
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Strib den 29.-31. oktober 2010
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Ishøj den 28.-30. oktober 2011
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Holbæk 26-28. oktober 2012
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Kastrup 24-26. oktober 2014
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Kastrup 30. oktober - 1. november 2015
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Gladsaxe 28.-30. oktober 2016
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Horsens 18.-20. august 2017
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Vejle 10.-12. august 2018
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Roskilde 16.-18. august 2019
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Roskilde 14-16. august 2020
Ændret på Radikal Ungdoms landsmøde i Silkeborg 13-15. august 2021
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