Love for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Vedtaget på DSU’S 42. KONGRES 2018
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Forbundslovene
Formål
§1
Stk.1
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er landsorganisation for arbejderbevægelsens politiske og faglige
ungdomsarbejde.
Stk.2
DSUs formål er at skabe et demokratisk socialistisk samfund i samarbejde med den øvrige arbejderbevægelse. Dette
mål søges opnået ved at kæmpe for, at de socialistiske ideer og mål, som er vedtaget på kongressen, udbredes blandt
unge, og DSU derigennem samler unge til kamp for politisk, økonomisk og kulturel frigørelse.
Struktur
§2
Stk. 1
DSUs landsforbund er opdelt i 10 distrikter, efter storkredsgrænserne, og består af lokale DSU-afdelinger. Frit Forumafdelinger har status som DSU-afdelinger.
Stk. 2
Hvor der er flere afdelinger i én kommune, indgår disse i et kommunesamarbejde.
Stk. 3
Fællesledelse af flere afdelinger kan finde sted efter Forretningsudvalgets godkendelse.
Stk. 4
Fællesledelse af flere Distrikter kan finde sted efter Forretningsudvalgets godkendelse.

Medlemskab
§3
Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver under 30 år, der tilslutter sig forbundets formål. Hovedbestyrelsen kan dispensere
såfremt en person over 30 år ønsker medlemskab. Efter det fyldte 30. år overflyttes medlemmet automatisk til den
støtteforening, der hører til den DSU-afdeling medlemmet tilhører, hvis intet andet er besluttet.
Stk. 2
Personer, der tilslutter sig andre partier end Socialdemokratiet eller andre politiske organisationer/grupper, der strider
mod DSUs formål, kan ikke være medlem.
Stk. 3
Medlemskab sker gennem DSU-afdelingerne.
Stk. 4
Ingen kan have medlemsrettigheder i mere end én DSU-afdeling på samme tid. En undtagelse herfra er medlemskab af
Frit Forum.
Stk. 5
Som medlem af DSU har man ret til:
at få medlemsbladet
at få viden om og påvirke DSUs politik,
at få viden om og deltage i DSUs aktiviteter,
at deltage på DSUs kurser og konferencer.
Ved beregning af delegerede til distrikts- og kommunerepræsentantskab og kongres gælder medlemskabet kun ét sted
efter medlemmets eget valg. Meddelelse om i hvilken afdeling medlemmet udøver sine medlemsrettigheder indgår i
forbindelse med, at kongres-, distrikts- og kommune-repræsentantskabsfordeling tilgår forretningsudvalget og
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distriktsorganisationen. Hvis medlemmet ved indmeldelse i Frit Forum er medlem af DSU, eller ved indmeldelse i DSU
er medlem af Frit Forum, spørges medlemmet skriftligt om, hvor medlemsrettighederne ønskes udøvet Foretager
medlemmet ikke dette valg, regnes medlemmet for hørende til den geografiske DSU-afdeling.
Stk. 6
Medlemmer, som har betalt fuldt medlemskontingent, har ret til at deltage i alle arrangementer indenfor DSUafdelingernes, -kommunernes, -distrikternes og landsforbundets rammer.
Stk. 7
Medlemmet skal for at have stemmeret, for at tælle med i delegeretberegninger og for at være valgbar i besluttende
forsamlinger:
- Mindst have været medlem i 14 dage.
- Fuldt ud have betalt det af landsforbundet opkrævede medlemskontingent
- Ikke have haft mulighed for at stemme og været valgbar ved en anden besluttende forsamling på samme
organisationsniveau i de forgangne 3 måneder. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra dette. Undtaget
fra disse bestemmelser er Frit Forum afdelinger .
Kontingent
§4
Stk. 1
Medlemskab af en DSU-afdeling medfører forpligtelse til at betale det af afdelingen fastsatte medlemskontingent.
Stk. 2
Landsforbundet har pligt til helårligt at opkræve det af afdelingen fastsatte medlemskontingent direkte hos det enkelte
medlem. Hovedbestyrelsen fastsætter et minimumskontingent.
Stk. 3
Forbundet har pligt til helårligt at udbetale det af medlemmerne indbetalte medlemskontingent til afdelingernes giroeller bankkonto. Forretningsudvalget kan vælge at sætte udbetalingerne i bero, hvis ikke forpligtigelserne i § 8 stk. 2
overholdes.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier for kontingent- og restancepolitikken.
Stk. 5
DSU-afdelingerne har pligt til én gang om året at indbetale det til enhver tid fastsatte forbunds- og distriktskontingent.
Stk. 6
Hovedbestyrelsen fastsætter et forbundskontingent.
Stk. 7
Hovedbestyrelsen godkender et evt. distrikts og kommunekontingent.

Eksklusion
§5
Stk. 1
Intet medlem eller støttemedlem kan ekskluderes uden at DSU-afdelingens generalforsamling eller Forretningsudvalget
har besluttet det.
Stk. 2
Bliver eksklusionen behandlet af afdelingsgeneralforsamlingen, træder den i kraft straks ved beslutningen på
afdelingsgeneralforsamlingen. Eksklusionen skal efterfølgende godkendes af Forretningsudvalget.
Stk. 3
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Forretningsudvalget kan ved 2/3 dels flertal blandt alle forretningsudvalgsmedlemmer foretage øjeblikkelige
eksklusioner.
Eksklusion kan ske såfremt et medlem
Ikke tilslutter sig DSUs formål
Ikke efterlever DSUs love
Groft skader DSUs omdømme og virke
Er medlem af en IKKE DSU anerkendt fagforening
Afdelingerne
§6
Stk. 1
Oprettelse af nye afdelinger skal godkendes af forretningsudvalget. For at kunne godkendes som afdeling, skal
afdelingen bestå af mindst 10 personer. Forretningsudvalget kan dispensere fra antallet af medlemmer for at afdelingen
kan opnå godkendelse som afdeling.
Stk. 2
Fællesledelse af flere afdelinger kan finde sted efter godkendelse i Forretningsudvalget.
§7
Stk. 1
Afdelingslovene træder i kraft ved beslutning på afdelingens generalforsamling , medmindre andet fremgår af
beslutningen.
Stk. 2
Afdelingslovene skal efterfølgende godkendes af forretningsudvalget.

Stk. 3
Forefindes der ikke godkendte love, gælder standardlovene for afdelinger.
§8
Stk. 1
Forretningsudvalget har ret til at indhente og revidere afdelingernes regnskaber.
Stk. 2
Afdelingen har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab, aktivitetsplan samt generalforsamlingsreferat til DSU’s
Landsforbund senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3
Forretningsudvalget har ret til at indkalde afdelingens generalforsamling.
Kommunesamarbejder
§9
Stk. 1
Kommunesamarbejdets love træder i kraft ved beslutning på kommunerepræsentantskabsmødet/generalforsamlingen,
med mindre andet fremgår af beslutningen.
Stk. 2
Kommunelovene skal efterfølgende godkendes af forretningsudvalget.
Stk. 3
Forefindes der ikke godkendte love, gælder standardlovene for kommunesamarbejder ved brug af generalforsamling.
Stk. 4
Forretningsudvalget har ret til at indhente og revidere kommunesamarbejdernes regnskaber.
Stk. 5
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Kommunesamarbejdet har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab samt generalforsamlingsreferat til DSU’s
Landsforbund senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Distriktsorganisationer
§ 10
Stk. 1
DSU-afdelingerne i et distrikt indgår i et distriktssamarbejde.
Stk. 2
Distriktsorganisationerne er underlagt forbundets program og love.
Stk. 3
Distriktsorganisationernes love træder i kraft ved beslutningen på repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen med
mindre andet fremgår af beslutningen.
Stk. 4
Distriktsorganisationens love samt love for en eventuel fællesledelse skal efterfølgende godkendes af
forrentningsudvalget.
Stk. 5
Forefindes der ikke godkendte love, gælder standardlovene for distriktsorganisationer.
Stk. 6
Forretningsudvalget har ret til at indhente og revidere distriktsorganisationernes regnskaber.
Stk. 7
Distriktsorganisationerne har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab samt
repræsentantskabsmødereferat/generalforsamlingensreferat til DSUs Landsforbund senest 14 dage efter
repræsentantskabsmødet/generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 8
Distrikternes Hovedbestyrelsesmedlemmer i en region vælger en repræsentant til socialdemokratiets regionsbestyrelse.
Ved stemmelighed henvises til § 14 stk. 5
Stk. 9
Forretningsudvalget har ret til at indkalde distriktsorganisationernes repræsentantskabsmøde/ generalforsamling
Kongressen
§ 11
Stk. 1
DSUs øverste myndighed er kongressen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år (i lige årstal) og indkaldes af
Hovedbestyrelsen med fem måneders varsel.
Stk. 2
Ekstraordinær kongres indkaldes, med angivelse af forhandlingsemne, af Hovedbestyrelsen eller 6 distrikter i
fællesskab eller i fællesskab af 1/3 af DSUs afdelinger med 10 eller flere betalende medlemmer. Ekstraordinær kongres
indkaldes med én måneds varsel.
Stk. 3
Mellem kongresserne er Hovedbestyrelsen den øverste myndighed.
§ 12
Stk. 1
Kongressen sammensættes af 235 delegerede:
Hovedbestyrelsen
42
Afdelingsdelegerede
193
I alt
235
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Stk. 2
De afdelingsdelegerede fordeles med 2 forlods til hvert distrikt, i alt 20. De resterende 173 fordeles efter en
modifikation af den D'hondtske metode, hvor man benytter divisorerne 1, 3, 5 og fremdeles med et interval på 2
imellem hver divisor, mellem distrikterne, på baggrund af antallet af fuldt betalende medlemmer per 31/12 året før
kongressen, der i øvrigt opfylder § 3.
Stk. 3
Distriktsorganisationerne fordeler det opnåede antal afdelingsdelegerede blandt deres afdelinger efter en modifikation af
den D'hondtske metode, hvor man benytter divisorerne 1, 3, 5 og fremdeles med et interval på 2 imellem hver divisor,
på baggrund af antallet af fuldt betalende medlemmer per 31/12 året før der i øvrigt opfylder § 3. Undtaget herfra er de
2 forlods delegerede, der fordeles efter en af distriktsrepræsentantskabsmødet/distriktsgeneralforsamlingens nærmere
bestemmelse. Fordelingen skal være indsendt senest 6 uger før kongressens afholdelse og skal efterfølgende godkendes
af forretningsudvalget.
Stk. 4
Underkender forretningsudvalget den vedtagne fordelingsmodel for de tre forlods tildelte eller indkommer der ingen
model rettidigt, indgår de forlods delegerede i den D´honske fordeling internt i distriktet.
Stk. 5
Delegerede, observatører og suppleanter til kongressen skal være anmeldt til forretningsudvalget senest seks uger for
kongressen. Afdelingsdelegerede og afdelingssuppleanter skal vælges på en generalforsamling.
Stk. 6
Som observatører til kongressen kan alle medlemmer af forbundets kongresudvalg og forbundets ansatte deltage.
Stk. 7
Endvidere har alle afdelinger, der ikke har opnået en delegeret, ret til at deltage på kongressen med en observatør.
Stk. 8
Observatører har tale-, men ikke stemmeret på kongressen.
§ 13
Stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, må vedtages af en kompetent forsamling og må være indsendt senest fem
uger før kongressen.
Stk. 2
Forretningsudvalget foranstalter, at kompetente forsamlinger modtager første forhandlingsoplæg senest 8 uger før
kongressen, samtlige ændringsforslag senest 5 uger før kongressen og samtlige ændringsforslag til ændringsforslag
senest 1 uge før kongressen.
Stk. 3
Alle forslag tilsendes de delegerede og observatører, når disse er tilmeldt.
Stk. 4
På kongressen fremlægges politisk og organisatorisk beretning samt regnskab. Hvad angår disse punkter, har
forretningsudvalget ikke stemmeret.
Stk. 5
Kongressen reviderer DSUs love, vedtager politiske vedtagelser og et arbejdsprogram.
§ 14
Stk. 1
Kongressen vælger særskilt forbundsformand, forbundssekretær samt næstformand, som modtager et fast vederlag.
Kandidater, der om stiller som forbundsformand, forbundssekretær eller næstformand, skal melde deres kandidatur
senest 14 dage før kongressens afholdelse ved skriftlig henvendelse til DSU’s Landsforbund. Der kan dispenseres for
for sent indkomne kandidaturer, såfremt DSU’s kongres godkender opstillingen ved kvalificeret stemmeflertal på 2/3.
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Stk. 2
For at blive valgt efter stk. 1 kræves mindst 50 % af de gyldige afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller
ikke med. Får alle kandidater under 50 % af stemmerne, foretages der omvalg mellem de 2 kandidater med flest
stemmer i 1. runde.
Stk. 3
Kongressen vælger yderligere 10 forretningsudvalgsmedlemmer på én gang. Kandidater der opstiller til
Forretningsudvalget, skal melde deres kandidatur senest 14 dage før kongressen ved skriftlig henvendelse til DSU’s
Landsforbund. Der kan dispenseres for for sent indkomne kandidaturer, såfremt DSU’s kongres godkender opstillingen
ved kvalificeret stemmeflertal på 2/3.
Stk. 4
Der skal stemmes på det antal kandidater, der skal vælges fra hvert område.
Stk. 5
Hvis to eller flere kandidater ved valg på kongressen opnår samme stemmetal og hvis deres stemmetal er afgørende for
om de opnår valg foretages omvalg mellem disse kandidater.
Ved stemmelighed i anden valgrunde, foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal,
såfremt deres stemmetal er afgørende for om de opnår valg.
Hvis der efter tredje valgrunde stadig er stemmelighed mellem to eller flere kandidater og deres stemmetal er afgørende
for om de opnår valg, foretages lodtrækning.
Stk. 6
Kongressen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer landsforbundets regnskaber.
Stk. 7
Kongressen vælger to kritiske revisorer, som har pligt til at gennemgå regnskabsmaterialet mindst én gang halvårligt og
efterfølgende foreligger revisionsprotokollatet for forretningsudvalget. De kritiske revisorer behøver ikke nødvendigvis
at være medlemmer af DSU.
Hovedbestyrelsen
§ 15
Stk. 1
Hovedbestyrelsen består af 42 personer. Medlemmer er forretningsudvalget og distriktsformændene og en repræsentant
for Socialdemokraterne. Herudover indgår de resterende medlemmer i en fordeling efter en modifikation af den
D’hondtske metode som i beskrevet i § 12, stk. 3, pr. 31/12 of pr. 30/06. Pladserne fordeles mellem distrikerne hvert
halvår pr. 01/02 of pr. 01/08. Fordelingen af pladserne skal offentliggøres så snart antallet af betalende medlemmer
kvartalsmæssigt er opgjort.
Stk. 2.
Formålet med Hovedbestyrelsens virksomhed er, inden for de af DSUs kongres fastlagte rammer, at løse følgende
opgaver:
● Gennemføre og løbende evaluere den af kongressen vedtagne
organisatoriske vedtagelse
● Varetage og udvikle DSUs organisatoriske virke
● Lægge den politiske linie
● Varetage det øverste ansvar for DSUs økonomi
§ 16
Stk. 1
Hovedbestyrelsesvalgene, der foregår for ét år af gangen, finder sted på distriktsorganisationernes
repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, der ligeledes vælger to suppleanter for Hovedbestyrelsesmedlemmerne,
der deltager på Hovedbestyrelsesmøderne, dersom de ordinære Hovedbestyrelsesmedlemmer for det pågældende
distrikt må melde afbud.
Stk. 2
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Distriktet skal skriftligt meddele forretningsudvalget, hvem der er valgt som distriktsformand og
Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter. Distriktet skal meddele om suppelanterne er personlige suppleanter
eller i hvilken rækkefølge de indtræder i Hovedbestyrelsen.
§ 17
Stk. 1
Der afholdes 6 Hovedbestyrelsesmøder om året. Hovedbestyrelsen kan dog til enhver tid dispensere fra dette, der skal
minimum holdes 4 om året.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen kan pr. korrespondance afgøre eventuelle spørgsmål.
Stk. 3
Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde indkaldes med 14 dages varsel af forretningsudvalget, eller hvis fem
distriktsorganisationer fremsætter ønske herom med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 4
Alle medlemmer af DSU har adgang til Hovedbestyrelsens møder, med mindre særlige forhold gør sig gældende efter
Hovedbestyrelsens beslutning.
§ 18
Stk. 1
Ethvert forslag fra et Hovedbestyrelsesmedlem skal, om det ønskes, straks tilsendes Hovedbestyrelsen til drøftelse.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen reviderer aktivitetsplanen efter behov.
Stk. 3
Hovedbestyrelsen vedtager årligt et budget, som revideres når der skønnes behov derfor.
Stk. 4
Hovedbestyrelsen fastsætter ansættelsesvilkår for forbundsformand, forbundssekretær og næstformand, samt fastsætter
ansættelsesvilkår og ansættelsesprocedure for forbundets personale.
§ 19
Stk. 1
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid gribe ind overfor forbundets tillidsvalgte og træffe beslutninger om suspensioner,
hvis dette skønnes nødvendigt.
Stk. 2
Hovedbestyrelsen vælger nyt forretningsudvalgsmedlem såfremt et af de kongresvalgte medlemmer træder tilbage. Dog
skal det nye forretningsudvalgsmedlem vælges fra den side af Storebælt, hvor det afgående medlem er fra.
Stk. 3
Udvalgsformændene vælges af Hovedbestyrelsen.
§ 20
Stk. 1
Hovedbestyrelsen nedsætter permanente udvalg og ad-hoc-udvalg.
Stk. 2
Udvalgene er ansvarlige overfor Hovedbestyrelsen.
Forretningsudvalget
§ 21
Stk. 1
Forretningsudvalget består af forbundsformand, forbundssekretær og næstformand samt de kongresvalgte medlemmer.
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Stk. 2
Efter kongressen konstituerer forretningsudvalget sig og forelægger dette til Hovedbestyrelsens orientering.
Stk. 3
Forretningsudvalget beslutter selv, hvem der kan deltage i forretningsudvalgsmøderne.
Stk. 4
Forretningsudvalgsmedlemmerne kan ikke samtidig bestride tillidshverv i distriktsorganisationer eller afdelinger. Man
kan dog opnå forudgående despensation.
Stk. 5
Forretningsudvalget afholder mindst 10 møder om året.
§ 22
Stk. 1
Forretningsudvalget forestår forbundets administration.
Stk. 2
Forretningsudvalget har ansvaret for DSUs regnskaber på grundlag af budgetter vedtaget af Hovedbestyrelsen, der
ligeledes får forelagt de reviderede regnskaber hvert år i 1. halvår.
Stk. 3
Forbundets regnskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor valgt af DSUs kongres.
Stk. 4
Kongressen vælger to kritiske revisorer, som har pligt til at gennemgå regnskabsmaterialet mindst én gang halvårligt og
efterfølgende foreligge revisionsprotokolat for forretningsudvalget.

Afstemningsregler
§ 23
Stk. 1
Der kan ikke i nogen DSU-forsamlinger stemmes med skriftligt mandat.
Stk. 2
Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet, og som opfylder kriterierne i forbundslovenes § 3.
.
Stk. 3
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget visse personvalg jvf. Forbundslovenes § 5, §14
og § 20.
Tegningsregler
§ 24
Stk. 1
Efter beslutning i forretningsudvalget og / eller Hovedbestyrelsen forpligtes DSUs landsforbund af forbundsformand og
forbundssekretær i fællesskab. Herunder køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom eller andre større
engagementer.
Overgangsregler
§ 25
Disse love træder i kraft efter afslutningen af DSUs kongress i maj
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Forslag til standardvedtægter for DSUs
distriktsorganisationer
§1
Stk. 1
DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, i ________________ distrikt omfatter DSU-afdelingerne i
________________ distrikt, og er undergivet forbundets program og love.
Formål
§2
Stk. 1
Formålet med distriktsorganisationens virksomhed er:
at virke for oprettelse af nye afdelinger.
at sikre et fortsat arbejde i afdelingerne.
at formidle kontakten til og samarbejdet mellem afdelingerne.
at være forum for politisk debat.
at udbrede information til medlemmerne/afdelingerne om udviklingen indenfor arbejderbevægelsen.
at varetage kontakten til andre organisationer indenfor distriktet - specielt arbejderbevægelsen.
at være kommunikationsled mellem Hovedbestyrelsen og medlemmerne.
Stk. 2
Det kan ske ved:
at være nye eller bestående DSU-afdelinger behjælpelige med tilrettelæggelsen af aktiviteter, herunder økonomien.
at være koordinator for de forskellige afdelingers virksomhed.
at samarbejde med andre af arbejderbevægelsens organisationer om styrkelsen af det socialdemokratiske
ungdomsarbejde.
at styrke det faglige og tværfaglige ungdomsarbejde indenfor distriktet, eksempelvis gennem en faglig sekretær.
at styrke det uddannelsespolitiske arbejde indenfor distriktet, eksempelvis gennem en uddannelsessekretær.
at styrke kursusarbejdet gennem en kursussekretær.
Generalforsamlingen
§3
Stk. 1
Distriktsorganisationens øverste myndighed er distriktsgeneralforsamlingen.
Stk. 2
Mellem distriktsgeneralforsamlingen er distriktsforretningsudvalget den øverste myndighed.
Stk. 3
Enhver distriktsgeneralforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
Stk. 4
Ordinær distriktsgeneralforsamlingafholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med to ugers varsel ved skriftlig
henvendelse til samtlige afdelinger.
§4
Stk. 1
Alle medlemmer har adgang til distriktsgeneralforsamlingen.
Stk. 2
Med stemmeret deltager alle medlemmer, som opfylder bestemmelserne i forbundslovene § 3
§5
Stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt syv dage for mødet til
distriktsforretningsudvalget.

10

Stk. 2
På mødet aflægger distriktsformanden beretning for virksomheden i distriktsorganisationen og distriktskassereren
forelægger det reviderede regnskab. Hvad angår disse punkter har distriktsforretningsudvalget ikke stemmeret.
Stk. 3
Distriktsorganisationens love skal efterfølgende godkendes af forbundets styrelse.
Stk. 4
Forefindes der ikke godkendte love, gælder standardlovene for Distriktsorganisationer.
Stk. 5
Landsforbundets forretningsudvalg har ret til at indhente og revidere Distriktsorganisationernes regnskaber.
Stk. 6
Distriktsorganisationerne har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab samt generalforsamlingsreferat til DSU’s
Landsforbund senest 14 dage efter Generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7
Landsforbundets forretningsudvalg har endvidere ret til at indkalde
Distriktsorganisationernes generalforsamling.
§6
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger særskilt distriktsformand, næstformand, distriktskasserer og kursussekretær.
Stk. 2
Herefter vælges tre forretningsudvalgsmedlemmer på én gang.
Stk. 3
Der vælges Hovedbestyrelsesmedlemmer udover Distriktsformanden, alt efter hvor mange repræsentanter der tilfalder
______distrikt. Herudover vælges to Hovedbestyrelsessuppleanter.
Stk. 4
Der vælges to suppleanter til distriktsforretningsudvalget, to kritiske revisorer samt to revisorsuppleanter. Kritiske
revisorer og revisorsuppleanter skal ikke nødvendigvis være medlem af DSU.
§7
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling holdes når distriktsforretningsudvalget finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af
distriktets DSU- afdelinger skriftligt til distriktsforretningsudvalget forlanger det med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med syv dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige DSU-afdelinger
i distriktet.
Distriktsforretningsudvalget
§8
Stk. 1
Distriktsforretningsudvalget består af distriktsformand, næstformand, distriktskasserer, kursussekretær og tre
forretningsudvalgsmedlemmer.
Stk. 2
Distriktsforretningsudvalget konstituerer sig efter generalforsamlingen med en medlemsansvarlig samt arbejdsfordeling
efter eget ønske.
Stk. 3
Distriktsforretningsudvalget har pligt til at føre tilsyn med afdelingernes økonomiske og administrative forhold.
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§9
Stk. 1
Distriktsforretningsudvalget skal afholde mindst 10 møder årligt.
Stk. 2
En repræsentant fra landsforbundets forretningsudvalg samt en repræsentant fra Socialdemokratiets regionsorganisation
har ret til at deltage i møderne.
Stk. 3
Distriktsforretningsudvalget beslutter selv, hvem der i øvrigt kan deltage i distriktssforretningsudvalgsmøderne.
§ 10
Stk. 1
Distriktsforretningsudvalget har ret til at afgøre mindre, rent administrative sager, men kan ikke bevilge pengebeløb, der
overstiger det af distriktsgeneralforsamling fastsatte _____.
Distriktsbestyrelsen
§ 11
Stk. 1
Distriktsbestyrelsen skal afholde mindst fem Distriktsbestyrelsesmøder om året.
Stk. 2
Distriktsbestyrelsen består af distriktsforretningsudvalget og én repræsentant fra hver DSU-afdeling i distriktet.
Formålet med distriktsbestyrelsens møder er:
● Sikre lokalt forankring og ejerskab til distriktets aktiviteter
● Sikre forbindelsen mellem distriktet og de lokale afdelinger
● Diskutere og udvikle DSUs organisatoriske virke i distriktet
● Diskutere og evaluere distriktets aktivitetsplan
Stk. 3
Distriktsforretningsudvalget indkalder distriktsbestyrelsen.
Stk. 4
Alle medlemmer i distriktet har adgang til distriktsbestyrelsesmøderne. Desuden kan distriktsforretningsudvalget efter
eget valg invitere repræsentanter fra fagbevægelsen eller andre eksterne samarbejdspartnere.
Stk. 5
Distriktsforretningsudvalget og afdelingerne i fællesskab har en forpligtigelse til at udbrede distriktsbestyrelsens
diskussioner til alle DSUs medlemmer i distriktet.
Stk. 6
Ekstraordinært distriktsbestyrelsesmøde holdes når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når ____ af
distriktets DSU-afdelinger skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 7
Ekstraordinært distriktsbestyrelsesmøde indkaldes med 7 dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige DSUafdelinger i distriktet.
Økonomi
§ 12
Stk. 1
Distriktsorganisationerne er pligtige til at føre helårsregnskab. Distriktsorganisationens valgte revisorer har pligt til at
gennemgå regnskabet hvert halve år og skal umiddelbart herefter tilsende distriktsbestyrelsen et revisionsprotokollat.
Stk. 2
Det reviderede regnskab forelægges det ordinære distriktsgeneralforsamling til godkendelse.
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Stk. 3
Hvis kassebeholdningen overstiger 1000,- kr., skal beholdningen indsættes på en bank- eller girokonto, således at den
kun kan hæves mod kasserens og formandens kvittering.
Stk. 4
Regnskab skal forelægges af kassereren på de ordinære distriktsforretningsudvalgsmøder og distriktsbestyrelsesmøder.
Stk. 5
De valgte revisorer skal mindst to gange årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 6
Landsforbundets forretningsudvalg godkender et evt. distriktskontingent.
Forpligtigelse
§ 13
Stk. 1
Distriktsorganisationen kan ikke uden Landsforbundets forretningsudvalgs godkendelse forpligte sig udover det beløb,
der rent faktisk forefindes.
§ 14
Stk. 1
Landsforbundets forretningsudvalg skal medvirke ved og godkende alle handler, der foretages med jord eller fast
ejendom. Landsforbundets forretningsudvalg skal også godkende indgåelse af leasing- aftaler.
§ 15
Stk. 1
Distriktsformand og Distriktskasserer tegner i forening distriktet ved økonomiske dispositioner, herunder i forhold til
bank- og girokonti.
Afstemningsregler
§ 17
Stk. 1
Der kan ikke stemmes med skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet, og som
har betalt fuldt medlemskontingent jvf. forbundslovenes § 3.
Stk. 2
Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt.
Stk. 3
Sager kan sendes ud til skriftlig afstemning.
Stk. 4
Almindeligt flertal er gældende i alle spørgsmål.
Ændringer af lovene
§ 18
Stk. 1
Ændringer i lovene vedtages af distriktsgeneralforsamlingen og træder i kraft ved beslutningen på
distriktsgeneralforsamlingen med mindre andet fremgår af beslutningen.
Stk. 2
Distriktslovene skal efterfølgende godkendes af Landsforbundets forretningsudvalg.
Ophør af distriktsorganisationen
§ 19
Stk. 1
Distriktsorganisationen kan ikke ophøre med at eksistere så længe der findes DSU- afdelinger i distriktet.
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Stk. 2
Ophører distriktsorganisationen opbevares distriktsorganisationens ejendele hos landsforbundet.
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Forslag til standardvedtægter for DSU’s
kommunesamarbejder
§1
Stk. 1
DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, i ______________ kommune er et samarbejde mellem alle DSUafdelinger i kommunen og er undergivet forbundets program og love.
Stk. 2
Frit Forum-afdelinger har status som DSU-afdelinger.
Formål
§2
Stk. 1
Formålet med kommunesamarbejdet er:
at koordinere DSU-afdelingernes politiske og organisatoriske initiativer.
at varetage DSU-afdelingernes interesser i forhold til arbejderbevægelsen, den socialdemokratiske byrådsgruppe, de
offentlige myndigheder, m.fl.
Generalforsamlingen
§3
Stk. 1
Kommunesamarbejdets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2
Mellem generalforsamlingerne er kommunebestyrelsen den øverste myndighed.
Stk. 3
Distriktsorganisationen skal inviteres til kommunesamarbejdets generalforsamlinger.
Stk. 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Forretningsudvalget indkalder mødet med mindst 14 dages
varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige afdelinger.
Stk. 5
Kommunesamarbejdets love træder i kraft ved beslutning på generalforsamlingen dog jf. § 25 stk. 2, med mindre andet
fremgår af beslutningen.
Stk. 6
Kommunelovene skal efterfølgende godkendes af Landsforbundets forretningsudvalg.
Stk. 7
Forefindes der ikke godkendte love, gælder standardlovene for kommunesamarbejder.
Stk. 8
Landsforbundets forretningsudvalg har ret til at indhente og revidere kommunesamarbejdernes regnskaber.
Stk. 9
Kommunesamarbejdet har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab samt generalforsamlingsreferat til DSU’s
Landsforbund senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 10
Landsforbundets forretningsudvalg kan indkalde generalforsamlingen.
§4
Stk. 1
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Alle medlemmer i kommunen har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2
Til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har betalt fuldt medlemskontingent, stemmeret jvf. forbundslovenes
§ 3.
§5
Stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt syv dage før mødet.
Stk. 2
På generalforsamlingen aflægger forretningsudvalget beretning og kassereren forelægger det reviderede regnskab. Hvad
angår disse punkter har forretningsudvalget ikke stemmeret.
§6
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger kommuneformand, næstformand og kasserer.
Stk. 2
Herudover vælges fire forretningsudvalgsmedlemmer på én gang.
Stk. 3
Der vælges to forretningsudvalgssuppleanter, to revisorer samt to revisorsuppleanter. Kritiske revisorer og
revisorsuppleanter skal ikke nødvendigvis være medlem af DSU.
§7
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling holdes når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når én af kommunens
afdelinger skriftligt forlanger det til kommuneforretningsudvalget, med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med syv dages varsel ved skriftlig henvendelse til samtlige afdelinger.
Kommuneforretningsudvalget
§8
Stk. 1
Kommuneforretningsudvalget består af kommuneformand, næstformand, kasserer og fire
forretningsudvalgsmedlemmer.
Stk. 2
Forretningsudvalget konstituerer sig efter generalforsamlingen med en sekretær.
Stk. 3
Forretningsudvalget bestemmer selv, hvem der kan deltage i forretningsudvalgsmøderne.
§9
Stk. 1
Forretningsudvalget har ret til at afgøre mindre rent administrative sager, men kan ikke bevilge pengebeløb, der
overstiger det af generalforsamlingen fastsatte beløb kr. ____ .
Kommunebestyrelsen
§ 10
Stk. 1
Kommunebestyrelsen skal afholde mindst to kommunebestyrelsesmøder om året.
Stk. 2
Kommunebestyrelsen består af kommuneforretningsudvalget samt to repræsentanter fra hver afdeling.
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Stk. 3
Kommuneforretningsudvalget indkalder kommunebestyrelsen.
Stk. 4
Alle medlemmer i kommunen har adgang til kommunebestyrelsesmøderne.
Stk. 5
Mellem kommunebestyrelsesmøderne varetager forretningsudvalget den daglige ledelse af kommunesamarbejdet.
Stk. 6
En repræsentant fra distriktsforretningsudvalget samt Socialdemokratiets fællesledelse har ret til at deltage i såvel
kommunebestyrelses- som forretningsudvalgsmøderne.
Økonomi
§ 11
Stk. 1
Kommunesamarbejdet er pligtig til at føre helårsregnskab.
Stk. 2
Kommunesamarbejdets valgte revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet hvert halve år og skal umiddelbart herefter
tilsende kommunebestyrelsen et revisionsprotokollat.
Stk. 3
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 4
De valgte revisorer skal mindst to gange årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 5
Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 1.000,00 skal beholdningen indsættes på en bank- eller girokonto, således at der
kun kan hæves mod formandens eller kassererens kvittering.
Stk. 6
Regnskab skal forelægges af kassereren på de ordinære kommuneforretningsudvalgs- og kommunebestyrelsesmøder.
Stk. 7
Landsforbundets forretningsudvalg skal godkende et evt. kommunekontingent
§ 12
Stk. 1
Kommunesamarbejdet opkræver en gang om året det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Forpligtigelse
§ 13
Stk. 1
Kommunesamarbejdet kan ikke uden Landsforbundets forretningsudvalgs godkendelse forpligte sig udover beløb, der
rent faktisk forefindes.
Stk. 2
Kun kommunesamarbejdet hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.
§ 14
Stk. 1
Landsforbundets forretningsudvalg skal medvirke ved og godkende alle handler, der foretages med jord eller fast
ejendom. Landsforbundets forretningsudvalg skal også godkende indgåelse af leasing- aftaler.
Stk. 2
Kun kommunesamarbejdet hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.
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§ 15
Stk. 1
Formand og kasserer tegner i forening kommunesamarbejdet ved økonomiske dispositioner, herunder i forhold til bankog girokonti.
Afstemningsregler
§ 16
Stk. 1
Der kan ikke stemmes med skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet og som
har betalt fuldt medlemskontingent jvf. forbundslovenes § 3
Stk. 2
Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt.
Stk. 3
Sager kan sendes ud til skriftlig afstemning.
Ændringer i lovene
§ 17
Stk. 1
Ændringer i kommunelovene skal vedtages af generalforsamlingen og træder i kraft ved beslutningen på
generalforsamlingen medmindre andet fremgår af beslutningen.
Stk. 2
Kommunelovene skal efterfølgende godkendes af Landsforbundets forretningsudvalg
Stk. 3
Forefindes der ikke godkendte love gælder standardlovene.
Ophør af kommunesamarbejdet
§ 18
Stk. 1
Ophører kommunesamarbejdets virksomhed, administreres kommunesamarbejdets ejendel af landsforbundet.
Kommunesamarbejdet kan ikke ophøre med at eksistere så længe, der findes mere end én DSU-afdeling i kommunen.
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Forslag til standardvedtægter for DSUs afdelinger
§1
Stk. 1
Afdelingens navn er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom___________________ og dækker følgende område
_________________________.
Formål
§2
Stk. 1
Afdelingen er underlagt Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Landsforbund og er underlagt dennes love og formål.
Formålet med afdelingens virksomhed er at lave almennyttigt, idébetonet arbejde for afdelingens medlemmer.
Medlemskab
§3
Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver under 30 år, der tilslutter sig forbundets formål. Efter det fyldte 30. år overflyttes
medlemmet automatisk til den støtteforening, der hører til DSU-afdelingen.
Stk. 2
Personer, der tilslutter sig andre partier end socialdemokratiet eller andre politiske organisationer/grupper, der strider
mod DSUs formål, kan ikke være medlem
Stk. 3
Medlemskab sker gennem DSU- afdelingerne.
Stk. 4
Ingen kan være medlem af mere end én DSU-afdeling på samme tid. En undtagelse herfra er medlemskab af Frit
Forum.
Stk. 5
Som medlem af DSU har man ret til:
at få medlemsbladet,
at få viden om og påvirke DSUs politik,
at få viden om og deltage i DSUs aktiviteter,
at deltage på DSUs kurser og konferencer.
Ved beregning af delegerede til distrikts- og kommunerepræsentantskab og kongres gælder medlemskabet kun ét sted
efter medlemmets eget valg. Meddelelse om i hvilken afdeling medlemmet udøver sine medlemsrettigheder indgår i
forbindelse med, at kongres-, distrikts- og kommune-repræsentantskabsfordeling tilgår Landsforbundets
forretningsudvalg og distriktsorganisationen. Foretager medlemmet ikke dette valg, regnes medlemmet for hørende til
den geografiske DSU-afdeling.
Stk. 6
Medlemmer, som har betalt fuldt medlemskontingent, har ret til at deltage i alle arrangementer indenfor DSUafdelingernes, -kommunernes, -distrikternes og forbundets rammer.
Stk. 7
Medlemmet skal for at have stemmeret, for at tælle med i delegeretberegninger og for at være valgbar i besluttende
forsamlinger:
- Mindst have været medlem i 14 dage.
- Fuldt ud have betalt det af landsforbundet opkrævede medlemskontingent.
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- Ikke have haft mulighed for at stemme, og været valgbar ved en anden besluttende forsamling på samme
organisationsniveau i de forgangne 3 måneder. Undtaget fra bestemmelserne om valgbarhed og stemmeret er
medlemmer af Frit Forum afdelinger.
Stk. 8
Udmeldelse af afdelingen sker skriftligt til forbundet.
Kontingent
§4
Stk. 1
Medlemskab af en DSU-afdeling medfører forpligtelse til at betale det af afdelingen fastsatte medlemskontingent.
Eksklusion
§5
Stk. 1
Afdelinger kan på generalforsamlingen ved 2/3 dels flertal eksludere et medlem eller støttemedlem.
Eksklusion kan ske såfremt et medlem eller støttemedlem:
- Ikke tilslutter sig DSUs formål.
- Ikke efterlever DSUs love.
- Groft skader DSUs omdømme og virke.
Generalforsamlingen
§6
Stk. 1
Afdelingens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste
myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i 1. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel skriftligt til samtlige
medlemmer.
Stk. 3
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Stk. 4
Distriktsorganisationen skal inviteres til afdelingens generalforsamling.
Stk. 5
Afdelingslovene træder i kraft ved beslutning på afdelingens generalforsamling, medmindre andet fremgår af
beslutningen.
Stk. 6
Afdelingen har pligt til årligt at indlevere revideret regnskab samt generalforsamlingsreferat til DSU’s Landsforbund
senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
§7
Stk. 1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt syv dage før generalforsamlingen.
Stk. 2
På generalforsamlingen aflægger afdelingsformanden og øvrige tillidsvalgte beretning for deres respektive
ansvarsområder og kassereren foreligger det reviderede regnskab.
Stk. 3
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af 5 personer.
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§8
Stk. 1
På generalforsamlingen vælges formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2
Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og to revisorsuppleanter. Kritiske revisorer og
revisorsuppleanter skal ikke nødvendigvis være medlemmer.
Stk. 3
Generalforsamlingen godkender en indstillet kontaktperson fra støtteforeningen.
§9
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når fem af afdelingens medlemmer
skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fem dages varsel af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse til alle
medlemmer.
Bestyrelsen
§ 10
Stk. 1
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.
Stk. 3
Bestyrelsen beslutter selv, hvem der kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Stk.4
Bestyrelsen godkender en indstillet kontaktperson fra støtteforeningen

Økonomi
§ 11
Stk. 1
Bestyrelsen har ret til at afgøre mindre rent administrative sager, men kan ikke bevilge beløb, der overstiger det af
generalforsamlingen fastsatte kr. _____ .
§ 12
Stk. 1
Afdelingens regnskabsperiode løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2
Afdelingens revisorer har pligt til at gennemgå regnskabet hvert halve år og skal umiddelbart herefter tilsende
afdelingsbestyrelsen et revisionsprotokollat.
Stk. 3
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 4
Revisorerne skal mindst to gang om året foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Stk. 5
Regnskab skal forelægges på bestyrelsesmøderne af kassereren.
Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 500,00 skal beholdningen indsættes på en bank- eller girokonto, således at der
kun kan hæves mod formandens og kassererens kvittering.
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Forpligtelse
§ 13
Stk. 1
Afdelingen kan ikke forpligte sig udover beløb, der rent faktisk forefindes.
Stk. 2
Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk for egne dispositioner.
§ 14
Stk. 1
Afdelingen er ansvarlig for de af bestyrelsen trufne dispositioner.
§ 15
Stk. 1
Formand og afdelingskasserer tegner i forening afdelingen ved økonomiske dispositioner, herunder i forhold til bankog girokonti.
Kongres
§ 16
Stk. 1
Afdelingsdelegerede, suppleanter og observatører skal vælges på en generalforsamling, forslag og ændringsforslag skal
godkendes af en kompetent forsamling.
Afstemningsregler
§ 17
Stk. 1
Der kan ikke stemmes ved skriftligt mandat. Stemmeberettigede er kun personer, der er mødt frem til mødet og som har
betalt fuldt medlemskontingent jvf. forbundslovenes § 3
Stk. 2
Sager og personvalg kan dog efter beslutning på en generalforsamling sendes til urafstemning.
Stk. 3
Alle afstemninger om personspørgsmål skal ske skriftligt. Almindeligt flertal er afgørende i alle spørgsmål.
Ændringer i lovene
§ 18
Stk. 1
Ændringer i afdelingslovene skal vedtages på en generalforsamling og træder i kraft ved beslutningen på
generalforsamlingen medmindre andet fremgår af beslutningen.
Stk. 2
Afdelingslovene skal efterfølgende godkendes af Landsforbundets forretningsudvalg.
Forefindes der ikke godkendte love er standardlovene gældende.
Ophør af afdelingen
§ 19
Stk. 1
Afdelingen kan kun opløses når medlemstallet er under 10 eller når det er vedtaget af en generalforsamling med 3/4 af
de fremmødte stemmer.
Stk. 2
Ophører afdelingen administreres afdelingens ejendele af landsforbundet.
Stk. 3
Sammenlægning af afdelinger kan ske ved beslutning på de pågældende afdelingers generalforsamlinger med 3/4
flertal.
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Stk. 4
Ved sammenlægning overgår alle aktiver og passiver i de respektive afdelinger til den nye afdeling.
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DSUs støtteforeninger
§1
Stk. 1
Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms støtteforening i ___________ fungerer som afdeling under DSUs
Landsforbund, er undergivet forbundets og afdelingens program og love, og dækker følgende område: _______.
Formål
§2
Stk. 1
Formålet med støtteforeningens virke er at bistå med aktiviteter for den lokale DSU afdeling hvortil den er tilknyttet og
underlagt. En støtteforening kan ikke oprettes uden tilknytning til en DSU afdeling.
Medlemskab
§3
Stk. 1
Som medlemmer optages enhver enkeltperson eller forening, som tilslutter sig DSU forbundets formål. Man har som
medlem af støtteforeningen hverken stemmeret eller valgbarhed i DSU regi.
Stk. 2
Som medlem har man ret til:
at få medlemsbladet DSU´eren,
at få viden om DSUs politik,
at få viden om DSUs aktiviteter, både centralt og lokalt,
at deltage i DSUs arrangementer som observatør.
Stk. 3
Personer, der tilslutter sig andre politiske organisationer, der strider mod DSUs formål, kan ikke være medlem.
Stk. 4
Medlemskab sker gennem afdelingen.
Stk. 5
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til DSUs Landsforbund.
Kontingent
§4
Stk. 1
Medlemmer i en støtteforening er forpligtet til at betale det af afdelingen, hvortil foreningen er knyttet, fastsatte
kontingent.
§5
Stk. 1
Forbundet har pligt til at opkræve det af afdelingen fastsatte kontingent direkte hos det enkelte støttemedlem idet
minimumskontingentet fastsættes til 200 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for foreninger.
Stk. 2
Forbundet har pligt til halvårligt at udbetale det af støttemedlemmer indbetalte medlemskontingent til den DSUafdeling, hvortil støtteforeningen er tilknyttet.
Stk. 3
Støtteforeningen har ingen krav på kontingentindbetalingerne.
Eksklusion
§6
Stk. 1
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Intet medlem eller støttemedlem kan ekskluderes uden at DSU-afdelingens generalforsamling eller Landsforbundets
forretningsudvalg har besluttet det.
Stk. 2
Bliver eksklusionen behandlet af afdelingsgeneralforsamlingen, træder den i kraft straks ved beslutningen på
afdelingsgeneralforsamlingen. Eksklusionen skal efterfølgende godkendes af Landsforbundets forretningsudvalg.
Stk. 3
Landsforbundets forretningsudvalg kan ved 2/3 dels flertal blandt alle forretningsudvalgsmedlemmer foretage
øjeblikkelige eksklusioner.
Eksklusion kan ske såfremt et medlem eller støttemedlem
- Ikke tilslutter sig DSUs formål
- Ikke efterlever DSUs love
- Groft skader DSUs omdømme og virke
Daglig ledelse
§7
Stk. 1
Den daglige ledelse af støtteforeninger kan bestå af en kontaktperson. Denne person vælges af den DSU-afdeling,
hvortil støtteforeningen er tilknyttet.
Stk. 2
Den udvalgte kontaktperson skal opfylde medlemskravene til støtteforeningen.
Stk. 3
Den daglige ledelse af støtteforeningen skal foregå i samarbejde/overensstemmelse med den DSU-afdeling, hvortil
støtteforeningen er tilknyttet.
Økonomi
§8
Stk. 1
Støtteforeningen har ingen selvstændig økonomi.
Ændringer af love
§9
Stk. 1
Ændringer i lovene for støtteforeningens virke skal vedtages på en generalforsamling i den DSU-afdeling, hvortil
støtteforeningen er tilknyttet og træder i kraft umiddelbart efter beslutningen er foretaget på generalforsamlingen, med
mindre andet er vedtaget.
Stk. 2
Lovene for støtteforeningen skal efterfølgende godkendes af DSUs forretningsudvalg
Ophør af afdelingen
§ 10
Stk. 1
Støtteforeningen kan kun opløses hvis den DSU-afdeling hvortil støtteforeningen er tilknyttet opløses.
Stk. 2
Opløses den DSU-afdeling hvortil støtteforeningen har været tilknyttet ophører foreningen. Støtteforeningens
medlemmer overgår da til den/de støtteforeninger som inden for distriktsgrænsen geografisk ligger tættest på de enkelte
medlemmer af den nedlagte støtteforening.
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