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Vedtekter for HUMANISTISK UNGDOM  1 

§ 1 Navn  2 

Organisasjonen heter Humanistisk Ungdom, som kortform skal HU brukes. 3 

På nordsamisk heter organisasjonen: Humanisttalaš Nuorat 4 

På lulesamisk heter organisasjonen: Humanistalasj Nuora 5 

På sørsamisk heter organisasjonen: Humanisteles Noerh 6 

På kvensk heter organisasjonen: Humanistiset Nuoret 7 

 8 

Internasjonalt heter organisasjonen Norwegian Humanist Youth, som kortform skal NHY brukes. 9 

 10 

§ 2 Formål  11 

Humanistisk Ungdom er humanistiske verdier i praksis, og baserer seg på Nordisk 12 

Humanistmanifest 2016. Vi kjemper for et samfunn som baserer seg på det vi vet og ikke det vi 13 

tror. Vi ønsker at alle ungdommer kjenner til og tenker over sitt eget livssyn. Vi setter 14 

mennesket i sentrum gjennom inkludering, fellesskap og refleksjon. 15 

 16 

§ 3 Organisasjon  17 

Humanistisk Ungdom er en selvstendig ungdomsorganisasjon, tilsluttet livssynssamfunnet 18 

Human-Etisk Forbund. Humanistisk Ungdom er partipolitisk uavhengig.  19 

 20 

Humanistisk Ungdoms organisasjonsledd er Landsmøtet, Sentralstyret og lokallag.  21 

 22 

Bokmål og nynorsk er sidestilte målformer. 23 

 24 

Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år, skal være alkoholfrie. 25 

 26 

§ 4 Medlemskap 27 

4.1 Generelt 28 

Man kan være medlem i Humanistisk Ungdom fra man fyller 15 år og ut det året man fyller 25 29 

år, eller fra det året man er påmeldt humanistisk konfirmasjon i regi av Human-Etisk Forbund. 30 

Medlemmene er normalt tilsluttet Humanistisk Ungdom gjennom lokallag. Dersom man ikke er 31 

bosatt innenfor et lokallags virkeområde, regnes man som direktemedlem. Medlemmer av 32 

Humanistisk Ungdom er medlemmer av Human-Etisk Forbund fra de har fylt 15 år. Medlemmer 33 

regnes som tellende når årskontingenten er betalt. Innmelding og utmelding må skje skriftlig.  34 

 35 

4.2 Ordinært medlemskap 36 

Man er ordinært medlem til og med det året man fyller 25 år, såfremt man har betalt 37 

medlemskontingenten for gjeldende kontingentperiode. Kontingentperioden løper fra 1. januar 38 

til 31. desember hvert år. Kun ordinære medlemmer har demokratiske rettigheter i 39 

organisasjonen og kan inneha verv i Sentralstyret. Medlemmer kan kun inneha ett sentralt verv 40 

til enhver tid. For å kunne stille til verv i Sentralstyret må kandidaten være ordinært medlem 41 

gjennom hele valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til et verv som har 42 

en valgperiode som slutter det året kandidaten fyller 26 år. Disse kan inneha vervet sitt ut 43 

valgperioden. 44 

 45 

4.3 Støttemedlemskap 46 
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Det er anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke er i medlemsalder, oppad 47 

begrenset til 35 år. Støttemedlemmer kan ikke være landsmøtedelegater og kan kun stille 48 

til verv i Kontrollkomiteen og Valgkomiteen sentralt og valgkomité og studentlag lokalt.  49 

 50 

Medlemmer i studentlag som er over 25 år er å regne som støttemedlemmer. 51 

Støttemedlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller foregående år har 52 

stemmerett på studentlagets årsmøte. I studentlag kan støttemedlemmer likevel stille til 53 

lokale verv og bli valgt til landsmøtedelegat.  54 

 55 

§ 5 Landsmøtet 56 

5.1 Generelt 57 

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og gjennomføres hvert år innen 1. juni. 58 

Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden. Et Landsmøte må bestå av minst 2/3 av påmeldte 59 

delegater for å regnes som gyldig. Påmelding skjer senest 7.mars. Avmelding til Landsmøtet må 60 

skje minst en uke i forkant. Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet skal være 61 

Sentralstyret i hende innen 7.mars. 62 

 63 

5.2 Delegater 64 

Landsmøtet består av Sentralstyrets leder, delegater valgt av lokallagene og organisasjonens 65 

direktemedlemmer. Lokallagenes delegater fordeles etter det tellende medlemstallet i 66 

lokallaget den 31. desember foregående år.  67 

 68 

Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for delegaten(e) og én vara. 69 

Alle delegater skal være tellende medlemmer av HU. Alle direktemedlemmer regnes som én 70 

gruppe med samme rettigheter som et lokallag. Sentralstyret skal sørge for at 71 

direktemedlemmene gis anledning til å velge representanter til Landsmøtet. 72 

 73 

Lokallag tildeles delegater etter følgende modell: 74 

3-19 medlemmer = 1 delegat  75 

20-49 medlemmer = 2 delegater  76 

50-89 medlemmer = 3 delegater  77 

90-140 medlemmer = 4 delegater  78 

Fra 141 medlemmer = 5 delegater  79 

 80 

5.3 Innkalling og saker 81 

Midlertidig innkalling med saksliste skal gjøres kjent for alle medlemmer innen utgangen av 82 

januar. Innkalling med sakspapirer skal være sendt til alle påmeldte 3 uker før Landsmøtet.  83 

Landsmøtet avholdes i tråd med organisasjonens forretningsorden og saksliste utsendt i forkant, 84 

men Landsmøtet skal hvert år behandle:  85 

• Årsberetning og regnskap  86 

• Valg til Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og av statsautorisert revisor  87 

• Andre saker nevnt i innkallingen.  88 

  89 
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I oddetallsår skal Landsmøtet behandle: 90 

Humanistisk Ungdoms medlemskontingent og etiske retningslinjer 91 

I partallsår skal Landsmøtet behandle: 92 

Humanistisk Ungdoms politiske plattform 93 

 94 

Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet. Om dette ikke 95 

overholdes skal det innkalles til et ekstraordinært Landsmøte. 96 

 97 

5.4 Ekstraordinært landsmøte 98 

Ekstraordinært landsmøte holdes når Sentralstyret eller minst halvparten av lokallagene krever 99 

det. Bare saker som gjorde ekstraordinært landsmøte nødvendig behandles. Ekstraordinært 100 

landsmøte bør helst holdes innen tre måneder fra det ble krevd, med forbehold om kapasiteten 101 

til kontoret. Første innkalling til ekstraordinært landsmøte sendes ut senest 5 uker før møtet og 102 

endelig innkalling sendes ut senest 2 uker før møtet. Delegater telles fra 31.12 året før det 103 

ekstraordinære landsmøtets første innkalling sendes. Lokallagene er ansvarlig for å stille med 104 

delegater, men trenger ikke å velge dem på årsmøter. 105 

Delegatfordelingen er lik som ved ordinært landsmøte. 106 

Påmeldingsfrist til ekstraordinært landsmøte er senest 2 uker før møtets start.   107 

 108 

§ 6 Sentralstyret  109 

6.1 Sammensetning 110 

Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og åtte 111 

medlemmer. Leder velges hvert år; politisk og organisatorisk nestleder velges i henholdsvis 112 

partalls- og oddetallsår. Det skal avholdes direktevalg på leder, politisk nestleder og 113 

organisatorisk nestleder. Sentralstyremedlemmer velges for to år, hvor fire er på valg hvert 114 

år. Hvilke verv/ansvarsområder som er på valg hvilke år er spesifisert i §6.1.1   115 

 116 

§ 6.1.1 Roller i sentralstyret    117 

Sentralstyret skal bestå av følgende roller;   118 

Ledelsen    119 

• Sentralstyrets leder (velges for 1 år)    120 

• Politisk nestleder (velges for 2 år i partallsår)    121 

• Organisatorisk nestleder (velges for 2 år i oddetallsår)    122 

 123 

Politisk nestleder har hovedansvar for sentralstyremedlemmene med ansvar for Politisk arbeid 124 

og Nasjonale arrangementer.      125 

Organisatorisk nestleder har hovedansvar for sentralstyremedlemmene med ansvar for Lokallag 126 

og frivillige og Medlemmer og rekruttering.      127 

 128 

Ordinære Sentralstyremedlemmer med hovedansvar for:    129 

• Lokallag og frivillige (Velges for 2 år i partallsår)    130 

• Lokallag og frivillige (Velges for 2 år i oddetallsår)    131 

• Politisk Arbeid (Velges for 2 år i partallsår)    132 

• Politisk Arbeid (Velges for 2 år i oddetallsår)    133 

• Nasjonale arrangementer (Velges for 2 år i partallsår)    134 

• Nasjonale arrangementer (Velges for 2 år i oddetallsår)    135 
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• Medlemmer og rekruttering (Velges for 2 år i partallsår)    136 

• Medlemmer og rekruttering (Velges for 2 år i oddetallsår)       137 

 138 

Sentralstyret kan supplere nye sentralstyremedlemmer for å fylle plassen til styremedlemmer 139 

som har trukket seg. Alle supplerte medlemmer må godkjennes av kontrollkomiteen før de kan 140 

tre inn i vervet og sitter frem til førstkommende landsmøte.    141 

 142 

Denne rolleinndelingen gjelder fra og med Landsmøtet 2022.  143 

 144 

§ 6.2 Tiltredelse 145 

Det nye Sentralstyret tiltrer sin rolle fra og med overlappingsmøtet, som må holdes innen 1. juli 146 

etter Landsmøtet, eventuelt innen to måneder etter ekstraordinært landsmøte. Tiden fra 147 

valgdag til tiltredelse regnes som overlappingsperiode. Det avtroppende Sentralstyret beholder 148 

sine plikter i denne perioden.  149 

 150 

6.3 Oppgaver 151 

Sentralstyret er ansvarlig for driften av organisasjonen i tråd med vedtak fattet av Landsmøtet. 152 

Sentralstyret vedtar selv sin forretningsorden, og oppnevner underutvalg etter behov.  153 

 154 

Sentralstyret innstiller i saker til Landsmøtet der annet ikke er spesifisert.  155 

Sentralstyret skal offentligjøre referat fra sentralstyremøtene, med unntak av konfidensielle 156 

saker.  157 

 158 

Minst halvparten av sentralstyremedlemmene må være tilstede for å fatte et vedtak i 159 

sentralstyret og åpne et sentralstyremøte.  160 

 161 

Sentralstyret besørger innkreving av kontingent og lovbestemte tilskudd, og vedtar 162 

organisasjonens budsjett. Sentralstyret godkjenner stiftelse av lokallag etter mottatt 163 

stiftelsesprotokoll.  164 

 165 

Sentralstyret kan vedta politikk på vegne av Humanistisk Ungdom, dersom det regnes som noe 166 

organisasjonen som helhet kan eniges om. 167 

 168 

§ 7 Kontrollkomiteen 169 

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder og et medlem velges ved særskilt 170 

valg hvert år. To medlemmer velges for to år, den ene velges i partallsår, den andre i 171 

oddetallsår. Medlemmer og støttemedlemmer av Humanistisk Ungdom er valgbare til 172 

Kontrollkomiteen.  173 

 174 

Kontrollkomiteen har definisjonsrett over organisasjonens vedtekter og har i oppgave å føre 175 

tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av organisasjonens midler. Kontrollkomiteen kan 176 

rette eventuelle skrivefeil i vedtektene. Kontrollkomiteen skal offentliggjøre referater fra sine 177 

møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en måned etter avholdt møte.  178 

 179 

Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at alle organisasjonsledd arbeider i henhold til 180 

vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet. 181 
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Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Komiteen er 182 

beslutningsdyktig som to medlemmer dersom en av de møtende er erklært inhabil. Vedtak 183 

fattet i kontrollkomiteen må være enstemmige. 184 

 185 

Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning av 186 

Humanistisk Ungdoms regnskap. 187 

 188 

Kontrollkomiteen innstiller på statsautorisert revisor ved hvert Landsmøte. 189 

 190 

§ 8 Valgkomiteen 191 

Valgkomiteen består av tre medlemmer og leder. Leder velges ved særskilt valg hvert 192 

år. To medlemmer velges for to år, den ene velges i partallsår, den andre i oddetallsår. Ett 193 

medlem velges hvert år. 194 

 195 

Valgkomiteen innstiller i alle personvalg på Landsmøtet bortsett fra i statsautorisert revisor og 196 

Valgkomité. I tillegg til personlig egnethet og motivasjon, skal Valgkomiteen etterstrebe kjønns- 197 

og aldersbalanse, samt spredt geografisk representasjon i innstillingen til Sentralstyret. 198 

 199 

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet 200 

skal det føres ny debatt og avstemning. Dersom det forekommer ny stemmelikhet vil leders 201 

stemme telle dobbelt. 202 

 203 

§ 9 Eksklusjon 204 

Medlemmer som motarbeider eller bryter med HUs grunndokumenter, underslår 205 

organisasjonen, eller misbruker sin stilling kan ekskluderes fra HU. Lokallag, sentrale tillitsvalgte 206 

og medlemmer kan fremme forslag om eksklusjon. Med eksklusjon menes oppsigelse av 207 

medlemskap i Humanistisk Ungdom. 208 

 209 

Sentralstyret behandler forslag om eksklusjon. Eksklusjon vedtas med 2/3 flertall. Ingen kan 210 

ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for Sentralstyret og Kontrollkomiteen. 211 

Vedtak om eksklusjon kan klages til Kontrollkomiteen senest 2 uker etter at vedtak er fattet. Ved 212 

uenighet sendes saken til Landsmøtet for endelig vedtak. 213 

 214 

Dersom medlemmet som er foreslått ekskludert innehar et tillitsverv, skal Sentralstyret vurdere 215 

mulighet for suspensjon. Blir et medlem suspendert fra tillitsverv, kan det fortsette som 216 

ordinært medlem, men ikke inneha tillitsverv i organisasjonen før forslaget om eksklusjon er 217 

ferdig behandlet eller forkastet. Dersom det er aktuelt, skal Sentralstyret vurdere om 218 

medlemmet også skal nektes deltagelse på HUs arrangementer i suspensjonsperioden. Om 219 

forslaget om eksklusjon likevel ikke er behandlet av Sentralstyret innen fire måneder, opphører 220 

suspensjonen fire måneder etter suspensjonens start. 221 

 222 

Dersom eksklusjon vedtas, kan den ekskluderte nektes nytt medlemskap i HU i inntil 10 år. 223 

Ekskluderte personer kan ikke være støttemedlem. Dersom kriteriene for eksklusjon er oppfylt, 224 

men at overtredelsen likevel ikke er av en så alvorlig art at eksklusjon ville være rimelig, kan det 225 

vedtas en suspensjonsperiode på inntil 1 år. 226 

 227 
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Eventuelle eksklusjonsforslag skal orienteres om til HEFs generalsekretær.  228 

 229 

§ 10 Vedtektsendringer og oppløsning  230 

Endringer i organisasjonens vedtekter og fellesvedtekter for lokallag kan vedtas på Landsmøtet 231 

med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  232 

 233 

Eventuell oppløsing må vedtas på Landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer over to 234 

landsmøter. Det må gå minst 6 måneder fra første til andre landsmøte. I tilfelle oppløsning, skal 235 

organisasjonens netto formue tilfalle Human-Etisk Forbunds arbeid for ungdom.  236 
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Fellesvedtekter for Humanistisk Ungdoms lokallag  237 

§ 1 Navn og definisjon  238 

Lokallagets navn er Humanistisk Ungdom, ........ lokallag.  239 

Lokallag tilsluttet en høyere utdanningsinstitusjon og/eller studentsamskipnad kan kalle seg 240 

Humanistisk Ungdom, ........ studentlag.  241 

 242 

Lokallaget må velge et navn med reell lokal geografisk forankring til lokallagets virkeområde.   243 

 244 

Et lokallag er et organisasjonsledd som skal være en lokal møteplass med aktivitet innenfor 245 

virkeområdet. 246 

 247 

Studentlag er et lokallag begrenset for medlemmer mellom 18 og 35 år som har meldt seg som 248 

studenter og som lager aktiviteter spesielt rettet mot studenter i sitt virkeområde. Studentlag 249 

omtales som lokallag, med mindre annet er spesifisert.  250 

 251 

§ 2 Formål  252 

Lokallaget skal arbeide i samsvar med Humanistisk Ungdoms vedtekter og særskilt ta seg av 253 

organisasjonens oppgaver innen sitt område.  254 

 255 

Lokallagets oppgaver er å være en politisk aktør som tilslutter seg organisasjonen verdier, og 256 

lager arrangementer med sosialt og faglig innhold på et lokalt plan. 257 

 258 

Lokallaget skal fungere som en sosial møteplass for unge humanister lokalt, blant annet ved å 259 

lage arrangementer og ved å være HUs ansikt utad lokalt. 260 

 261 

§3 Oppstart av lokallag og stiftelsesmøte 262 

Ved oppstart av lokallag må det holdes et stiftelsesmøte. Møtet skal være kjent for medlemmer 263 

i rimelig nærhet, og må annonseres minst 14 dager før møtet skal avholdes. På møtet må det 264 

velges et styre og fylles ut en stiftelsesprotokoll. 265 

Lokallaget godkjennes av Sentralstyret når riktig utfylt stiftelsesprotokoll er mottatt. 266 

 267 

§ 4 Geografisk virkeområde og medlemskap  268 

Lokallaget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde etter rimelig nærhet. Oppstår det tvil om 269 

virkeområdet til lokallaget, avgjør Sentralstyret saken. Medlemmer av Humanistisk Ungdom, 270 

bosatt innenfor virkeområdet til lokallaget, er medlemmer av lokallaget.  271 

 272 

Dersom det finnes både lokallag og studentlag innenfor samme geografiske område, må 273 

medlemmer som ønsker å tilhøre studentlaget aktivt melde fra om dette. 274 

 275 

§ 5 Aktivitet  276 

Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra Humanistisk Ungdom samt fylkes- og 277 

lokallag i Human-Etisk Forbund, men bør også aktivt søke støtte fra andre kilder. Lokallaget skal 278 

følge organisasjonens økonomiske retningslinjer.  279 

 280 

Aktiviteter som ikke er tydelig innrettet kun mot medlemmer over 18 år, skal være alkoholfrie.  281 

 282 
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§ 6 Lokallagsstyre  283 

Lokallagets styre skal bestå av minst tre medlemmer. Leder og økonomiansvarlig velges ved 284 

særskilt valg.  285 

 286 

Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for.  287 

 288 

§ 7 Årsmøtet  289 

Årsmøtet holdes hvert år mellom 15. januar og utgangen av februar. Innkallingen, med foreløpig 290 

saksliste, skal bekjentgjøres lokallagets medlemmer minimum 14 dager i forkant.  291 

 292 

Årsmøtet skal behandle årsrapport, regnskap og valg av Landsmøtedelegater, styre og revisor. 293 

Årsmøtet kan behandle årsberetning, budsjett og årsplan, valg av lokal valgkomité og geografisk 294 

virkeområde. Medlemmer av lokallaget kan spille inn saker til årsmøtet innen 7 dager før 295 

møtestart. Saker som ikke blir sendt med i innkallingen kan kun behandles dersom 2/3 av 296 

årsmøtet ønsker å behandle.  297 

 298 

Lokallagets ordinære medlemmer som har betalt kontingenten nåværende eller forgående år 299 

har stemmerett. Disse har mulighet til å stille til verv, og bli valgt til landsmøtedelegat. For å 300 

kunne stille til verv i lokallaget må kandidaten være ordinært medlem gjennom hele 301 

valgperioden for vervet, med unntak av kandidater som stiller til et verv som har en valgperiode 302 

som slutter det året kandidaten fyller 26 år. 303 

  304 

Støttemedlemmer har ikke stemmerett på lokallagets årsmøte. 305 

 306 

Støttemedlemmer kan stille til lokallagets valgkomité. 307 

 308 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Bare 309 

saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøter. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal 310 

sendes ut minst 14 dager i forkant. 311 

 312 

§ 8 Endring av lagtype 313 

Et lokallag eller studentlag kan på et årsmøte endre lagtype ved 2/3 av de avgitte stemmer. 314 

Saken om eventuell endring av lagtype må være sendt med i innkallingen senest en måned før 315 

årsmøtet. 316 

 317 

Ved endring fra lokallag til studentlag, hvor det ikke finnes et lokallag i samme virkeområde, vil 318 

medlemmene som er under 18 år og ordinære medlemmer som ikke melder seg som studenter, 319 

regnes som direktemedlemmer i organisasjonen. 320 

 321 

Grunnlaget for valg av Landsmøtedelegater på samme årsmøte er lagets medlemstall per 31. 322 

desember året før. Alle medlemmer i virkeområdet kan uansett velges som Landsmøtedelegater 323 

på årsmøtet lagtypeendringen skjer. 324 

 325 

§ 9 Vedtektsendring og oppløsning  326 

Fellesvedtektene kan bare endres av organisasjonens Landsmøte.  327 

Sentralstyret kan etter søknad gi lokallag dispensasjon fra § 1, 3, 6 og 7 i disse vedtektene.  328 
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 329 

Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på 330 

årsmøtet.  331 

 332 

Dersom et lokallag over lengre tid er inaktivt, og laget selv ikke oppløses, kan Sentralstyret ved 333 

enstemmighet oppløse lokallaget. Medlemmene i laget må varsles senest en måned i forkant.  334 

 335 

I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av organisasjonens sentralledd.  336 
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