§ 1 FORMÅLET
Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon
for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske
sosialismens ideer, slik det er uttrykt i vår visjon og våre programmer. AUF er en
feministisk organisasjon som kjemper for likestilling mellom kjønnene, både i egen
organisasjon og i Norge og i verden for øvrig.AUF vil sammen med den øvrige
arbeiderbevegelse i Norge og internasjonalt arbeide for våre felles verdier og
samfunnssyn.
§ 2 MEDLEMSKAP
a) Enhver person under 35 år som vil holde AUFs lover kan bli medlem av et lag. En
blir medlem ved å betale kontingent og bli registrert i medlemsregisteret. Enhver
over 35 år kan bli støttemedlem i AUF mot å betale full støttemedlemskontingent.
Støttemedlemmer har ikke demokratiske rettigheter i AUF, og teller ikke inn i lagenes
medlemstall.
b) Flytting av medlemskap skjer ved å melde lagsendring til AUF sentralt. En har
fulle rettigheter fra det øyeblikk kontingenten er betalt. Dersom kontingenten er
betalt til det laget medlemmet flytter fra for det år flyttingen skjer, skal det ikke
betales kontingent til det laget medlemmet flytter til før det påfølgende år.
c) Alle medlemmer som har anledning til det bør være fagorganisert i forbund
tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.
d) Der det ikke eksisterer lag på bostedet, kan medlemmet bli medlem direkte i
fylkeslaget.
e) Medlemmer har rett til å gå på møtene til andre lag og fylkeslag, og har tale- og
forslagsrett som ordinære medlemmer når de kan vise at kontingenten er i orden.
Medlemmer fra andre lag har ikke stemmerett, og kan ikke velges til verv, bortsett fra
i studentlag. Lag som holder lukket møte kan nekte adgang til disse.
f) Medlemmer som har gjort en helt ekstraordinær innsats for AUF, kan utnevnes til
æresmedlemmer. Forslag til utnevnelse skal fremmes av fylkeslaget. Den endelige
utnevnelsen foretas av sentralstyret. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av
medlemskontingent og har for øvrig de samme retter og plikter som andre
AUFmedlemmer.
§ 3 LOKALLAG I AUF
a) Retten til å bli medlem har lag som godkjenner lovene til AUF og Arbeiderpartiet.
Søknad om opptak i AUF sendes sammen med protokoll fra oppstartsmøte til
fylkesstyrebehandling. Fylkesstyret innstiller overfor AUFs sentralstyre som avgjør
om laget skal tas opp i AUF. Deretter skal fylkeslaget meddele det respektive
kommuneparti om opprettelsen av AUF-laget.
b) Lag på Svalbard skal stå tilsluttet AUF i Troms.
§4 KONTINGENT
a) Landsmøtet fastsetter kontingent.
b) Kontingenten betales mot medlemskort som gjelder for inneværende år.
§5 LANDSMØTET
a) Landsmøtet er den høyeste myndighet i AUF. Møtet holdes hvert annet år, og
Landsstyret bestemmer tid og sted for møtet. Medlemmene skal ha varsel minst seks
måneder før møtet blir holdt.
b) På landsmøtet skal minst følgende saker behandles: Godkjenning av innkalling og
dagsorden, beretning, AUFs økonomi samt rapport fra kontrollkomiteen, lov- og
organisasjonssaker, valg. Landsstyret fastsetter den fulle dagsorden for landsmøtet.
c) Forslag som landsmøtet skal behandle må være vedtatt av et lag, fylkeslag, eller
Sentralstyret. Forslag som på forhånd ønskes behandlet av Sentralstyret, må være

Sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet.
d) Landsmøtet skal ha 350 representanter. Hvert fylkeslag skal ha minimum 6
representanter. De resterende 236 representanter fordeles på fylkene etter det antall
medlemmer det er betalt kontingent for i landsmøteperiodens 2 regnskapsår. Taletid
fordeles på samme måte.
Årsmøtet eller representantskapet i fylkeslaga velger landsmøteutsendingene. I
delegasjoner fra fylkene skal ingen av kjønnene ha mindre enn 40 % representasjon.
Landsstyrets medlemmer og sentralstyret deltar på landsmøtet med tale- og
forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyrets representanter fra fylkeslaga kan
velges som vararepresentanter.
e) Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret vedtar det, eller når 1/5 av
lokallaga krever det. Som lokallag telles lag som har avholdt årsmøte i foregående år.
De som vil kreve ekstraordinært landsmøte kan ikke kreve dette innenfor en kortere
frist enn 2 måneder. De som krever ekstraordinært landsmøte fastsetter hvilke saker
som skal behandles på møtet. For valg under ekstraordinært landsmøte skal
sentralstyret sette ned en valgkomité som legger fram sin innstilling for fylkeslagene
minst 14 dager før landsmøtet. For ekstraordinært landsmøte gjelder § 5D-G.
f) AUF-sentralts ansatte politiske rådgivere har rett til å møte på landsmøtet som
observatører.
g) Representantenes reisekostnader dekkes av fylkeslaga etter prinsippet om
reisefordeling
h) Landsstyret velger en forberedende valgkomité som skal innstille på Sentralstyrets
sammensetning til landsmøtet. Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling for
fylkeslagene minst en måned før landsmøtet.
§6 LANDSSTYRET
a) Landsstyret er høyeste myndighet i AUF mellom Landsmøtene. Landsstyret består
av AUFs leder, nestleder og generalsekretær, 5 av sentralstyrets medlemmer
oppnevnt av landsmøtet ved at sentralstyremedlemmene velges i prioritert
rekkefølge, samt to representanter fra hvert fylkeslag, hvor den ene representanten
skal være leder av fylkeslaget og den andre velges av årsmøtet blant fylkesstyrets
medlemmer. Det skal være en gutt og en jente som representerer fylkeslaget.
Årsmøtene i fylkeslaga velger også vararepresentanter til Landsstyret blant
fylkesstyrets medlemmer. Sentralstyrets øvrige medlemmer møter med tale- og
forslagsrett.
b) Landsstyret kalles inn minst to ganger i året. Landsstyret skal behandle sakslista
for landsmøtet før den blir sendt til fylkeslaga. Landsstyret ser til at arbeidet blir ledet
i samsvar med program, lover og vedtak. Landsstyret vedtar også AUFs
økonomireglement. Ekstraordinært landsstyremøte blir holdt når Sentralstyret
mener det er behov for det, eller når minst halvparten av de andre
landsstyremedlemmene krever det.
c) Innkalling og saksliste sendes landsstyremedlemmene minst en måned før møtet.
Saker skal som regel sendes fylkeslaga minst en måned før møtet.
d) Sentralt ansatte politiske rådgivere har plikt og rett til å møte i landsstyret. En
representant valgt av og blant ansatte på AUFs sentrale kontor tiltrer landsstyret
med tale og forslagsrett i saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. En
representant valgt av og blant fylkessekretærene tiltrer landsstyret, og har tale og
forslagsrett i saker som vedrører fylkessekretærenes arbeidssituasjon.
e) Medlemmer av Løvebakken AUF inviteres som gjester til landsstyremøtene.
§7 SENTRALSTYRET
a) Den daglige ledelse av AUFs organisatoriske og politiske arbeid ligger hos

Sentralstyret. Det har 14 landsmøtevalgte medlemmer; leder, nestleder,
generalsekretær og 11 styremedlemmer. Ingen av kjønnene skal ha mindre enn 40 %
representasjon. En slik kjønnsfordeling tilstrebes også ved oppnevning av utvalg og
ved valg av andre representanter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Sentralt ansatte politiske rådgivere har plikt og rett til å møte i Sentralstyret med tale
og forslagsrett. En representant valgt av og blant de ansatte på AUFs sentrale kontor
tiltrer Sentralstyret med fulle rettigheter i saker som angår de ansattes
arbeidsforhold. En representant valgt av og blant fylkessekretærene kan møte i
Sentralstyret med tale og forslagsrett. I saker som vedrører fylkessekretærenes
arbeidssituasjon har representanten fulle rettigheter.
b) Leder og generalsekretær er fastlønte tillitsvalgte.
c) Sentralstyret skal legge fram viktige politiske og organisatoriske saker for
Landsstyret. De tillitsvalgte skal representere AUFs programmer og vedtak når de
opptrer utad. Sentralstyret har all forhandlingsmyndighet med de ansatte og har
ansvaret for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret.
§8 EDRUSKAP
Enhver form for rusmidler på møter og arrangementer i AUF er ikke tillatt. Enhver
person som er påvirket av rusmidler vises bort fra AUFs møter og arrangementer.
§9 REGNSKAP, REVISJON OG KONTROLL
a) Sentralstyret skal behandle AUFs årsregnskap og årsberetning slik at dette kan
godkjennes av landsstyret innen 6 måneder etter regnskapsårets utgang. Samtlige av
sentralstyremedlemmene skal undertegne årsregnskapet og åreberetningen. Har en
som skal underskrive innvendinger mot regnskapet eller beretningen, skal
vedkommende undertegne med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i
årsberetningen.
b) Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes av landsstyret. Landsmøtet gies en
orientering om årsregnskapene og årsberetningene i perioden. Sentralstyret
utarbeider også en aktivitetsberetning som legges fram for landsmøtet.
c) Regnskapene til AUF revideres av ekstern autorisert revisor som velges av
landsstyret.
d) Landsmøtet velger en kontrollkomité bestående av tre medlemmer. Lederen blir
valgt ved særskilt valg. Kontrollkomiteens oppgave er å følge regnskapsarbeidet, se
etter at revisjonsarbeidet blir betryggende utført samt avgi årlig beretning til
landsstyret og orientering til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal ha tilsendt
protokoller fra sentralstyret og landsstyret. Kontrollkomiteen kan møte på
sentralstyremøter, landstyremøter og landsmøtet med tale og forslagsrett i relevante
saker.
e) Landsstyret vedtar et økonomireglement som gjelder for fylkeslaga
§10 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
a) Medlemmer som bryter program, lover eller vedtak gjort av AUF kan suspenderes
eller ekskluderes. Fylkeslaget skal innstille før sentralstyret gjør vedtak. Før det blir
gjort vedtak skal vedkommende gis anledning til å uttale seg.
b) Suspenderte eller ekskluderte har innen tre måneder rett til å anke suspensjonen
eller eksklusjonen til sentralstyret. Om sentralstyret avviser saken, kan denne legges
fram for Landsstyret til endelig avgjørelse. Sentralstyrets vedtak står ved makt til
saken endelig er avgjort.
c) Når medlemmer er suspendert eller ekskludert, må fylkeslaget få melding om dette
straks.
d) Dersom laga og fylkeslaga ikke går fram som denne paragrafen sier, kan
sentralstyret suspendere enkelte medlemmer. I slike tilfeller kan bare landsstyret

foreta eksklusjon etter at vedkommende medlem har fått anledning til å forklare seg.
§11 TVIST OM LOVENE
Blir det tvist om hvordan lovene er å forstå, gir Sentralstyret kjennelse som står ved
makt til Landsstyret gir sin tolkning.
§12 ENDRINGER I LOVENE
Endringer i lovene kan bare gjøres av landsmøtet med flertall blant de avgitte
stemmer.
Fristen for lovendringsforslag er to måneder før landsmøtet. Sentralstyret foretar
innstilling og kommer med egne forslag som sendes landsstyret 1 måned før
landsmøtet. Landsstyret foretar endelig innstilling som legges fram for landsmøtet til
behandling. Lovene trer i kraft fra det øyeblikk de er vedtatt.
§13 INHABILITET
Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, foretningsmessige
mv.) i en sak som behandles i AUFs organer er å anse som inhabile, og kan således
ikke ta del i behandlingen av saken.

LOVER FOR FYLKESLAGA I AUF

§1 FYLKESLAGAS OPPGAVER
a) Laga i et fylke skal være medlemmer av fylkeslaget. Fylkeslaget skal være et
bindeledd mellom laga og sentralstyret. Fylkeslaget skal se etter at laga følger AUFs
økonomireglement.
b) Fylkeslaget skal se etter at laga ordner sine økonomiske forpliktelser og sender de
rapporter lovene pålegger dem.
c) Fylkesstyret skal lede det politiske og organisatoriske arbeidet. Fylkesstyret skal
samordne innsatsen mot felles mål, hjelpe til med å holde lagsarbeidet i gang, og
danne nye lag. Vervearbeidet skal planlegges av hele styret i fellesskap og være en
sentral del av hele styrets arbeidsområde.
§2 NAVN
Fylkeslaga betegnes som AUF i ...., med navnet på fylket etter.
§3 FYLKESLAGAS ORGANER
a) Fylkesstyret skal bestå av et ulikt antall styremedlemmer. Ved valg til fylkesstyret
skal leder, nestleder og økonomileder velges særskilt. Årsmøtet vedtar antall og verv
etter hva som er hensiktsmessig i det enkelte fylket. Ingen av kjønnene skal ha
mindre enn 40 % representasjon. En slik kjønnsfordeling tilstrebes også ved
oppnevning av utvalg og ved valg av andre representanter. Den ansatte
fylkessekretæren har møte, tale og forslagsrett på styremøtene.
b) Årsmøtet velger en revisor. Dette skal være en offentlig registrert revisor.
Revisoren skal ha tilsendt fylkeslagets regnskaper og protokoller. De skal revidere
regnskapet og se til at arbeidet ledes i samsvar med lover og vedtak. Et eksemplar av
årsmelding og regnskap samt navn og adresse til revisorene sendes sentralstyret.
c) Årsmøtet velger en kontrollkomité. Årsmøtet fastsetter eget regelverk for denne, i
tråd med retningslinjer fra landsstyret. Komiteen har som hovedformål å se til at
lover, regler og retningslinjer som landsmøtet, Landsstyret og årsmøtet vedtar
overholdes. Kontrollkomiteen skal ha tilsendt protokoller fra fylkesstyremøter,
årsmøte og representantskap. Kontrollkomiteen kan møte på fylkesstyremøter,
representantskap og årsmøte med tale- og forslagsrett i relevante saker.
§4 ÅRSMØTET
a) Årsmøtet er den høyeste myndighet i fylkeslaget, og avholdes hvert år innen
1.mars. Laga velger representanter til årsmøtet etter antall betalte kontingenter i året
før årsmøtet. Årsmøtet skal innkalles med minst en måneds varsel. Fylkesstyret har

tale- og forslagsrett på årsmøtet. Nystartede lag som enda ikke er opptatt av AUF
sentralt, møter på årsmøtet med tale og forslagsrett.
b) Årsmøtet behandler revidert regnskap, årsmelding, mål for årsmøteperioden og
forslag fra fylkesstyret og laga. Årsmøtet vedtar lover for fylkeslaga i tråd med disse
lover. Sentralstyret skal godkjenne fylkeslags vedtekter før disse trer i kraft. Ved
uoverensstemmelser mellom fylkeslagas vedtekter og AUFs lover, er AUFs lover
gjeldende. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité og revisor.
c) Årsmøtet drøfter landsmøtesaker og velger utsendinger til landsmøtet. En bør
tilstrebe geografiske hensyn ved valga. Laga må gis anledning til å fremme forslag på
kandidater for årsmøtet. Årsmøtet kan delegere til representantskapet å velge
landsmøteutsendinger og drøfte landsmøtesaker.
d) Fylkeslaga kan opprette representantskap som høyeste organ mellom årsmøtene. I
representantskapet har fylkesstyret alle rettigheter. Laga velger faste medlemmer til
fylkeslagets representantskap. Lederen i laget bør velges blant disse.
e) Ekstraordinært årsmøte avholdes når fylkesstyret vedtar det, eller når minst to
femtedeler av laga krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med minst en
måneds varsel. Det er kun sakene som er varslet om ved innkallingen som skal
behandles.

LOVER FOR LAGA I AUF

§1 LAGSFORMER OG NAVN
a) Lag skal i regelen dannes innen et geografisk område. Laget skal hete..... AUF, med
navnet på stedet foran. Det kan opprettes skolelag, faglag, innflytterlag. Lag som ikke
er typiske bostedslag kan ta andre navn.
b) Under AUF-fylkeslaga kan det dannes AUF-grupper ved arbeidsplasser og skoler.
Slike grupper kan være en del av AUFylkeslagas ordinære virke, eller eventuelt ha sitt
eget styre og selvstendige økonomi.
c) Studentlag kan hete Sosialdemokratisk Studentforening i/på…… eller …… SSF med
stedsnavn eller navn på studiested foran AUF. Studentlagene er ordinære lokallag
under fylkeslaget. Medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i andre fylkeslag kan
delta på møter og velges til styret i studentlaget. De kan ikke representere laget på
årsmøter og representantskap i fylkeslaget eller på landsmøtet. Disse medlemmene
regnes ikke som medlemmer i studentlagets medlemstall.
§2 LOKALLAGETS OPPGAVER
a) Lagsstyret består av et ulikt antall styremedlemmer. Årsmøtet vedtar antall og verv
etter hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte lag. Det skal velges leder,
nestleder, sekretær og kasserer. Årsmøtet velger også revisor. Ingen av kjønnene bør
ha mindre enn 40% representasjon i lagsstyret. En slik kjønnsfordeling bør også
gjelde ved oppnevning av utvalg og ved andre valg av representanter. Fylkeslaget har
ansvar for å se til at alle lag avholder årsmøte hvert år.
b) Lederen er lagets fremste tillitsvalgte. Lederen er bindeledd mellom laget og AUFs
fylkeslag, og skal påse at laget arbeider i samsvar med AUFs lover og vedtak. Lederen
er ansvarlig for at laget behandler de saker som blir forelagt det av AUF, fylkeslaget
og andre organer i arbeiderbevegelsen. Lederen skal påse at lagets utvalg og
tillitsvalgte utfører det arbeid som er pålagt dem. Sammen med sekretæren utfører
lederen lagets korrespondanse og utarbeider meldinger til årsmøter.
c) Nestlederen leder laget når lederen er borte.
d) Sekretæren fører protokollen, har ansvaret for lagets arkiv og besørger lagets
korrespondanse sammen med lederen. Sekretæren utarbeider i samarbeid med
lederen lagets årsberetning.

e) Økonomiansvarlig kan føre regnskapet som skal legges fram i revidert stand på
årsmøtet.
f) Vervearbeidet skal planlegges av hele styret i fellesskap og være en sentral del av
hele styrets arbeidsområde.
g) Revisorene har rett til å få lagets regnskap og protokoller lagt fram for seg til
enhver tid og skal gå gjennom disse. De skal revidere regnskapet, se etter at det blir
sendt inn rapporter og påse at arbeidet ledes i samsvar med lover og vedtak.
h) Ordinært årsmøte blir kunngjort med en måneds varsel og skal avholdes hvert
kalenderår. Forslag må være sendt inn til styret senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet skal blant annet behandle regnskap, budsjett og arbeidsplan. Alle vedtak og
valg blir gjort med et flertall av de avgitte stemmer. Ekstraordinært årsmøte holdes
når styret mener det er behov for det eller når 1/3 av lagets medlemmer krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres med en måneds varsel og det kun sakene
som er varslet om ved innkallingen som skal behandles.
i) Etter årsmøtet skal det nye lagsstyret straks sende adressen på lagets leder og
kasserer til AUF med kopi til fylkesstyret og kommunepartiet av Arbeiderpartiet.
j) Styret kan delegere vedtak til medlemsmøtet. Medlemsmøtet er høyeste organ
mellom årsmøtene. Alle medlemmer har stemmerett. Medlemsmøte skal holdes så
ofte styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene ber om det.
§3 SAMARBEIDSORGAN
Mønsterretningslinjer for "samarbeidsorgan" mellom AUF-lag i en kommune, evt
region.
a) I kommuner med to eller flere AUF-lag kan det opprettes et samarbeidsorgan
mellom AUF laga i kommunen. Opprettelsen av et slikt "samarbeidsorgan"
krever tilslutning fra ¾ av alle laga. Dette utvalget skal gis følgende navn: AUF i
.....(kommunens navn).
b) De enkelte lokallagas styrer velger et likt antall representanter - inntil 3 pr. lag - til
"samarbeidsorganet". Laga kan til enhver tid velge nye representanter til
"samarbeidsorganet". Hvert enkelt lag har 1 stemmerett i samarbeidsorganet.
c) "Samarbeidsorganet" konstituerer seg sjøl med leder, sekretær og eventuelt andre
funksjoner. Lagas ledere er kollektivt ansvarlig for innkalling til det konstituerende
møtet.
d) Samarbeidsorganet har som hovedformål å samordne aktiviteten for AUF overfor
kommuneparti og kommunen. Landsstyret kan gi retningslinjer utover dette.
e) Bindende vedtak i "samarbeidsorganet" herunder eventuelt endringer i
samarbeidsavtalen, krever tilslutning fra alle laga.
g) De enkelte laga deler utgifter som samarbeidet medfører.
h) Ved avvik fra disse retningslinjer for «samarbeidsorganet» skal samarbeidsavtalen
godkjennes av fylkesstyret med sentralstyre som ankeinstans.
i) "Samarbeidsorganet" oppløses dersom et flertall av laga krever det.
§4 SAMMENSLÅING AV LAG
a) Sentralstyret kan vedta at lokallag slås sammen dersom de aktuelle lag vedtar dette
på årsmøtene, og fylkeslaget godkjenner dette.
b) De aktuelle lagenes eiendom tilfaller det nye laget.
§5 OPPLØSNING ELLER UTMELDING - RETTEN TIL EIENDELENE
a) Blir et lag oppløst eller melder seg ut av AUF skal det fylkeslaget laget er tilsluttet
ha eiendelene til laget, deriblant navnet. Vedtak om bruk av lagets eiendom og navn
blir gjort av fylkesstyret med Sentralstyrets godkjenning. Et lag kan ikke oppløses
eller melde seg ut av AUF dersom fem medlemmer vil fortsette med laget.
b) Oppløsing eller utmelding av AUF kan bare vedtas på et ordinært årsmøte i laget.

Blir forslaget vedtatt, skal det straks meldes til fylkesstyret. Etter en frist på minst
fire uker skal forslaget behandles på nytt på et ekstraordinært årsmøte. Blir det
vedtatt også her, er det godkjent.
c) Dersom et lokallag ikke har avholdt årsmøte på tre år, kan fylkesstyret, med
begrunnelse, innstille ovenfor sentralstyret på å oppløse laget. Oppløsning av lag
godkjennes av sentralstyret.

