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1. Sammansättning och ändamål 

1.1 Sammansättning 

Liberala studenter (LS) är en demokratisk och frivillig sammanslutning av enskilda 

medlemmar och fristående liberala studentföreningar, vilka vidare benämns som 

klubbar.  

1.2 Ändamål 

LS ändamål är att utveckla och sprida liberala idéer i samhället, särskilt bland 

studenter. LS ska också tillvarata medlemmarnas intressen genom påverkansarbete 

gentemot Folkpartiet Liberalerna i enlighet med organisationens styrdokument. 

1.3 Organisation 

LS består av ett årsmöte, ett ordförandemöte och en riksstyrelse. Årsmötet är LS 

högsta beslutande organ. Ordförandemötet agerar mellan årsmötena som högsta 

beslutande organ. Riksstyrelsen agerar verkställande organ.  

Som stödfunktioner och granskandeorgan finns valberdning och decharge. 

LS är ett nätverk inom Liberala ungdomsförbudent (LUF). 

2. Styrdokument  

2.1 Hierarki av styrdokument 

Följande hierarki gäller för LS styrdokument. Om något dokument motsäger 

varandra gäller det dokument som står högre i denna lista. Samtliga dokument 

utanför denna lista är underordnade samtliga dokument. 

1. LUFs stadga 

2. LS riktlinjer 

3. Ideologiska kompassen 

4. Verksamhetsplan och policydokument 

2.2 Tolkningsföreträde 

Riksstyrelsen besitter tolkningsrätt av styrdokumenten. Årsmötet har 

tolkningsföreträde över en sådan tolkning. 
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2.3 Beslut om ändring av styrdokument 

LS riktlinjer antas och ändras av LS årsmöte med en ⅔-majoritet och beslutet 

raticifieras av LUFs förbundsstyrelse.  

 

Den ideologiska kompassen antas och ändras av årsmötet med enkel majoritet. 

Verksamhetsplan och policydokument antas och ändras av riksstyrelsen med enkel 

majoritet och där ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 

3. Medlemskap  

3.1 Medlem 

För medlemskap i LS krävs att personen har fyllt 18 år, är medlem i LUF samt delar 

en liberal värdegrund.  

3.2 Utträde 

En begäran om att utträda som medlem i LS ska lämnas till riksstyrelsen, eller av 

denne utsedd person, och ska behandlas inom en vecka.   

3.3 Uteslutning 

Medlem som motarbetar LS syfte kan uteslutas av riksstyrelsen om: 

1. personen är medlem i en organisation som motverkar LS ändamål.  

2. personen offentligt uttrycker åsikter som är uppenbart oförenliga med en 

liberal värdegrund. 

3. personen på annat sätt skadar LS verksamhet, medlemmar eller anseende. 

Riksstyrelsen ska med minst 2/3 majoritet rösta för uteslutning för att denna ska 

verkställas. Endast riksstyrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem i 

Liberala studenter. Om uteslutningsärende går igenom blir personen automatiskt 

entledigad från alla eventuella förtroendeuppdrag inom LS. 

Medlem som uteslutits av riksstyrelsen har rätt att överklaga beslut till årsmötet. 

Överklagandet ska göras inom fyra (4) veckor. Årsmötet har rätt att upphäva 

uteslutningar som beslutats av riksstyrelsen.   
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4. Klubbar  

4.1 Anslutning 

Anslutning av en klubb sker genom en ansökan till riksstyrelsen. 

Anslutningsansökan behandlas av riksstyrelsen vilka fattar beslut om huruvida 

ansökan beviljas eller ej. 

Vid anslutning krävs att samtliga av klubbens medlemmar ansöker och beviljas 

medlemskap i LS. 

4.2 Utträde 

En klubb har rätt att begära utträde ur LS. Begäran om utträde ska lämnas till 

riksstyrelsen och behandlas nästkommande riksstyrelsemöte.  

4.3 Uteslutning 

En klubb kan från LS uteslutas av riksstyrelsen i de fall klubben visar sig 

oförmögen att bedriva aktiviteter under en överrskådbar framtid, ej kan avhålla 

årsmöte eller på annat sätt skadar LS verksamhet eller anseende. 

Riksstyrelsen ska med minst 2/3 majoritet rösta för uteslutning för att denna ska 

verkställas. Endast riksstyrelsen har rätt att besluta om uteslutning av klubbar i LS. 

Klubb som uteslutits av riksstyrelsen har rätt att överklaga beslut till årsmötet. 

Överklagandet ska göras inom fyra (4) veckor. Årsmötet har rätt att upphäva 

uteslutningar som beslutats av riksstyrelsen.  

5. Årsmötet  

5.1 Sammanträden 

Årsmötet sammanträder på kallelse av riksstyrelsen. Årsmötet ska årligen avhålla 

ordinarie sammanträde under höstterminen.  

5.1.1 Extrainsatt årsmöte 

Riksstyrelsen har rätten att utlysa extrainsatt årsmöte. Om ¾ av klubbarna 

begär att ett extrainsatt årsmöte ska avhållas är riksstyrelsen skyldiga till att 

utlysa ett sådant. 

Efter behörigen gjord framställan om utlysande av extrainsatt årsmöte ska 

riksstyrelsen inom två (2) veckor utlysa sådant sammanträde. Extrainsatt 

årsmöte ska avhållas senast tio (10) veckor efter inkommen begäran. Kallelse 
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till extra årsmöte med handlingar ska utsändas minst två (2) veckor innan 

mötet. 

Ett extrainsatt årsmöte har endast rätt att behandla de frågor som stipuleras i 

kallelsen.  

5.2 Rösträtt 

Den som är medlem i LS har rösträtt vid årsmötet. 

5.3 Kallelse och handlingar 

Kallelse till årsmötet ska utsändas senast åtta (8) veckor innan årsmötet till 

medlemmar via e-post.   

Handlingar till årsmötet ska utsändas senast två (2) veckor innan årsmötet via e-

post. 

5.4 Ärenden att behandla vid ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 Fastställande av medlemsavgift 

 Val av riksstyrelse (inklusive ordförande och vice ordförande) 

 Val av valberedning  

 Val av decharge  

 Behandling av propositioner 

 Behandling av motioner  

 Verksamhetsberättelse  

 Ekonomiskberättelse  

 Dechargerapport  

 Pröva frågan om ansvarsfrihet  

5.5 Propositioner 

5.5.1 Propositionsrätt 

Riksstyrelsen har rätt att lägga propositioner till årsmötet. 

5.5.2 Propositionsstopp 

Propositioner från riksstyrelsen ska framläggas senast en vecka före 

motionsstopp.  
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5.6 Motioner 

5.6.1 Motionsrätt 

Medlemmar och klubbar har rätt att lägga fram motioner till årsmötet. 

5.6.2 Motionsstopp 

Motioner till årsmöte ska inkomma till riksstyrelsen senast tre (3) veckor 

innan årsmötet.  

5.7 Val 

Vid val väljs den eller de kandidater med flest röster. Om endast en kandidat finns 

till en post fattas beslut med acklamation om inget annat begärs. Om två eller fler 

kandidater finns till en post sker omröstning genom sluten votering. Valförfarandet 

inleds med en preliminär valomgång och de två kandidater med flest röster går 

vidare till en slutlig valomgång där den kandidat med flest röster anses vara vald. 

Finns det endast två kandidater genomförs den slutliga valomgången direkt.  

För att vara valbar till ett uppdrag inom LS krävs medlemskap i LS.  

5.8 Protokoll 

Rikstyrelsen ansvarar för att årsmötetsprotokollet ska finnas tillgängligt för 

medlemmar och klubbar inom åtta (8) veckor från årsmötets avslutande.  

6. Ordförandemötet  

6.1 Sammansättning och sammanträden 

Ordförandemötet består av till LS anslutna klubbars ordföranden, med respektive 

vice ordförande som suppleant, om annat ej beslutats av den enskilde klubbens 

årsmöte samt rikstyrelsen. Ordförandemötet ska sammanträda minst två (2) 

gånger per kalenderår.  

Riksstyrelsen är även skyldig att kalla till sammanträde om minst två femtedelar (⅖) 

av ordförandena så begär.  

Efter behörigen gjord framställan om utlysande av ordförandemöte ska 

riksstyrelsen inom en (1) vecka utlysa sådant sammanträde. Extrainsatt 

ordförandemöte ska avhållas senast tre (3) veckor efter inkommen begäran.  

6.2 Arbetsuppgifter  

Ordförandemötets uppgifter är att agera rådgivande gentemot rikstyrelsen samt 

fatta sådana beslut som riksstyrelsen hänskjuter till ordförandemötet att besluta 
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om. Ordförandemötet fungerar även som en plattform för informationsutbyte 

klubbarna och riksstyrelsen emellan.  

6.3 Beslutsförhet 

Ordförandemötet är beslutsfört om minst hälften av ledamöterna eller 

suppleanterna är närvarande.  

6.4 Kallelse och protokoll  

Kallelse och föredragningslista till ordförandemötet ska av riksstyrelsen utsändas 

senast två (2) veckor före sammanträdet. 

Protokoll från ordförandemötet ska tillsändas klubbarna och riksstyrelsen. 

7. Riksstyrelsen  

7.1 Sammansättning 

Riksstyrelsen består av en (1) ordförande och en (1) vice ordförande samt tre (3) till 

fem (5) ledamöter. Ordförande och vice ordförande utgör LS presidium.  

7.2 Arbetsuppgifter 

Riksstyrelsen uppgift är att politiskt och organisatoriskt leda LS arbete samt bistå i 

samordningen av klubbarnas verksamhet. Riksstyrelsen verkställer beslut fattade av 

ordförande- och årsmöte.  

7.3 Delegering 

Riksstyrelsen äger rätten att delegera arbetsuppgifter till den riksstyrelsen anser 

lämplig.  

7.4 Kallelse och föredragningslista 

Kallelse och föredragningslista till riksstyrelsens sammanträde ska utsändas senast 

en (1) vecka före sammanträdet. 

7.5 Styrelseledamöternas rättigheter vid sammanträde 

Riksstyrelseledamöterna äger närvaro-, yttrande-, yrkande-, förslags- och rösträtt.  

7.6 Adjungerades rättigheter vid sammanträde 

Adjungerade till riksstyrelsemöten äger närvaro-, yttrande-, yrkande-, förslagsrätt.  

7.7 Beslutsförhet 

För att riksstyrelsen ska anses vara beslutsför ska minst hälften av riksstyrelsen vara 

närvarande, varav minst en från presidiet.  
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7.8 Beslutsordning 

Beslut fattas på riksstyrelsemötet med enkel majoritet, vid lika röstetal innehar 

riksordförande utslagsrösten. Omröstning i personfrågor ska ske med sluten 

votering om en riksstyrelseledamot så begär.  

7.8.1 Per capsulambeslut 

Per capsulambeslut äger giltighet endast om försök gjorts att kontakta 

samtliga ledamöter i riksstyrelsen och minst 2/3 av ledamöterna röstat. 

Beslut fattas om minst hälften av riksstyrelsens ledamöter bifaller förslaget. 

Beslutet ska protokollföras i särskilt per capsulamprotokoll och stadfästas på 

nästkommande riksstyrelsesammanträde.  

7.9 Riksstyrelsens jäv 

Om det på rimligt grund går att anta att jäv hos en rikstyrelseledamot vid en 

beslutspunkt får denna ej delta i voteringen.  

7.10 Protokoll 

Protokoll från riksstyrelsens sammanträde ska finnas tillgängliga på begäran för 

medlemmar och klubbar inom tre (3) veckor från mötets avslutande. Protokoll, 

eller delar av protokoll, kan stämplas som konfidentiella och därmed ej finnas 

tillgängliga för medlemmar om särskilda skäl ej föreligger för detta. 

7.11 Entlediganden 

Riksstyrelsen kan entlediga riksstyrelseledamot eller annan förtroendevald på 

dennes begäran. 

7.11.1 Ordförandens förfall 

Om ordföranden inte kan fullfölja sitt uppdrag inträder vice ordföranden i 

ordförandes ställe. 

8. Valberedning  

8.1 Arbetsuppgifter och sammansättning 

Valberedningen består av tre (3) till fem (5) ledamöter, där en av dessa utses till 

samankallande. Valberedningen bereder val till riksstyrelsen och dechargen.   

8.2 Infordrande av förslag 

Valberedningen ska innan ordinarie årsmötet utlysa en nomineringstid till de 

poster som valberedningen ska bereda val för. 
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9. Decharge 

9.1 Arbetsuppgifter och sammansättning 

Dechargen ska bestå av tre (3) till fem (5) ledamöter. Dechargen granskar LS 

verksamhet och ekonomi samt ska avlägga en rapport till årsmötet. 

9.2 Ansvarsfrihet 

Dechargen lämnar förslag till årsmötets om huruvida riksstyrelsen rekommenderas 

få ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret. 

 


