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§1 FÖRBUNDETS NAMN OCH SYFTE

§1 Förbundets namn är Vänsterns Studentförbund, VSF.  VSF engagerar studerande på 
eftergymnasiala utbildningar, högskolor, universitet, folkhögskolor och komvux. VSF har 
sina rötter i arbetarrörelsen och kämpar för ett klasslöst feministiskt och socialistiskt 
samhälle. VSF:s arena är huvudsakligen, men inte uteslutande, inom studie-världen. VSF 
är en självständig organisation som samarbetar med och stödjer Vänster-partiet och 
Ung Vänster.

§2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 2.1 Beslut fattas med enkel majoritet när inte stadgar föreskriver annat.

§ 2.2 För att styrelse och övriga valda organ skall vara beslutsmässig skall kallelse ha 
utgått till samtliga ledamöter och suppleanter och de närvarande ledamöternas och 
suppleanternas antal skall tillsammans uppgå till minst hälften av de valda ordinarie 
ledamöternas antal.

§ 2.3 Respektive organs ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Om ordföranden 
inte har rösträtt eller avstår från att rösta avgör en andra röstomgång, därefter lot-
ten.

§ 2.4 Ledamot eller suppleant har inte rösträtt vid behandling av frågan om anvarsfri-
het för den styrelse hon eller han själv ingår i.

§ 2.5 Val till förtroendeuppdrag inom förbundet förrättas i slutna val om någon när-
varande röstberättigad så begär. Det krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet 
avgivna godkända röster. Om inte tillräckligt antal kandidater uppnår denna röstesiffra 
görs omval mellan de ej valda som fått flest röster. I omvalet deltar endast dubbelt 
så många kandidater som skall väljas. Vid lika röstetal avgörs omvalet genom lottning. 
Den ordning i vilken suppleanter inträder istället för ordinarie ledamot fastställs i 
enlighet med röstetalen. Vid lika röstetal, eller när valet genomförs med acklamation, 
inträder suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. Om detta ej är möjligt 
fastställs ordningen genom lottning. Vid utträde, uteslutning eller avsägelse ingår sup-
pleant som ordinarie i den ordning som röstetalet anger.

§ 2.6 Kvinnor skall vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med 
minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Föreligger synnerliga skäl 
skall dessa motiveras och särskilt beslut om detta skall fattas.

§ 2.7 Suppleant i styrelse eller annat organ har endast rösträtt vid tjänstgöring i ordi-
narie ledamots ställe. I övrigt har suppleant samma rättigheter som ordinarie ledamot 
och kallas till alla möten.

§ 2.8 En lokalförening kan anta egna stadgar, men dessa ska formuleras i full enlighet 
med dessa stadgar.

§ 2.9 VSF:s pengar får inte användas till inköp av alkohol och droger.
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§ 2.10 Högre instans har rätt att upphäva beslut fattade av lägre instans efter samråd 
med berörd part. Medlem har rätt att överklaga lägre instans beslut till högre instans.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlem är den som ställer sig bakom förbundets program och stadgar, verkar 
för dess politik samt betalar medlemsavgift.

§ 3.2 Varje medlem skall senast 30 juni varje år betala medlemsavgift, annars anses 
personen inte som medlem.

§ 3.3 Varje medlem skall anslutas till en lokalförening, om sådan finns på lärosätet eller 
orten.

§ 3.4 Varje medlem som flyttar från en plats eller ett lärosäte till en annan ska, om 
inte särskilda skäl finnes, överflytta sitt medlemskap. Medlem kan ej vara ansluten till 
mer än en lokalförening samtidigt.

§ 3.5 Varje medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt på sin lokalförenings 
medlemsmöten och årsmöten.

§ 3.6 Varje medlem är valbar till alla uppdrag i förbundet om inte stadgarna föreskriv-
er annat.

§ 3.7 Alla medlemmar har motionsrätt till förbundets kongress och respektive lokal-
förenings årsmöte.

§ 3.8 Medlem i Vänsterns studentförbund kan inte vara medlem i annan organisation 
av partipolitisk karaktär på ett sådant sätt att det skadar förbundet.

§ 3.9 En medlem i Vänsterns Studentförbund kan uteslutas om den:
aktivt motarbetar genomförandet av stadgeenligt fattade beslut, på annat  sätt än • 
att stadgeenligt försöka ändra dem.
bryter mot förbundets stadgar.• 
på annat sätt försöker motarbeta eller skada förbundet.• 

3.10 Uteslutning av medlem kan beslutas av förbundsstyrelsen med 3/4-majoritet. 
Före beslut skall den berörde och dennes lokalförening ges möjlighet att yttra sig 
angående uteslutningen. Verkställt beslut skall meddelas berörd medlem och dennes 
lokalförening. Beslut om uteslutning kan överklagas till kommande kongress.

§ 3.11 Vid önskan om återinträde i förbundet måste den som tidigare blivit utesluten 
ur Vänsterns Studentförbund få sitt medlemskap godkänt av förbundsstyrelsen.

§ 3.12 Stödmedlemskap i VSF är öppet för de som ställer sig bakom stadgar och pro-
gram samt betalar för stödmedlemskap beslutad medlemsavgift.

§ 3.13 Förbundsstyrelsen beslutar om medlemsavgift för stödmedlemskap.

§ 3.14 En stödmedlem har rätt att ta del av förbundets och lokalföreningarnas 
medlemsinformation. En stödmedlem har ej rösträtt och utgör ej underlag för om-
budsfördelning inför kongresser.
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§ 4 LOKALFÖRENING

§ 4.1 Lokalföreningen är förbundets grundorganisation. Lokalföreningen skall an-
vända namnet Vänsterns Studentförbund följt av geografiskt namn eller namn på 
lärosäte.

§ 4.2 När en lokalförening bildas, skall ett konstituerande möte hållas. På det kon-
stituerande mötet skall följande ärenden behandlas:
godkännande av VSF:s stadgar

verksamhetsplan• 
val av ordförande samt minst två ledamöter till en interimstyrelse• 
val av revisorer• 
om möjligt val av valberedning• 

§ 4.3 För att lokalföreningen skall anses vara en del av förbundet skall den nystart-
ade lokalföreningen godkännas av förbundsstyrelsen.  

§ 4.4 Lokalföreningen utformar självständigt verksamheten utifrån de lokala förutsätt-
ningarna och på grundval av förbundets program och stadgar.

§ 4.5 Årsmöte är lokalföreningens högsta beslutande organ och skall hållas en gång 
per år. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 4.6 På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
årsmötets behöriga utlysande.• 
styrelsens verksamhetsberättelse.• 
styrelsens ekonomiska berättelse.• 
revisorernas berättelse.• 
inkomna motioner.• 
ansvarsfrihet för avgående styrelse.• 
verksamhetsplan.• 

§ 4.7 Årsmötet väljer i skilda val:
ordförande• 
minst två ledamöter till styrelsen för lokalföreningen• 
minst två revisorer• 
valberedning• 

Antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall ordförande inkluderad vara udda.

§ 4.8 Motionsrätt till årsmöte har medlemmarna i lokalföreningen. Motioner till 
årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmöte.

§ 4.9 Extra årsmöte är näst årsmöte lokalföreningens högsta beslutande organ. Extra 
årsmöte skall sammankallas när lokalföreningens styrelse finner det nödvändigt eller 
om minst 1/3 av lokalföreningens medlemmar så begär. Kallelse till extra årsmöte 
skall vara medlemmarna tillhanda två veckor före mötet. Extra årsmöte kan endast 
fatta beslut i de frågor som mötet sammankallats för.

§ 4.10 Medlemsmöte är näst årsmöte och extra årsmöte lokalorganisationens hög-
sta beslutande organ. Lokalföreningen skall hålla medlemsmöten regelbundet. Kall-



5

else till medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda en vecka innan mötet.

§ 4.11 Lokalföreningens styrelse skall:
leda lokalföreningens verksamhet under verksamhetsåret• 
förbereda och kalla till medlemsmöten• 
inom sig utse en kassör• 
ansvara för att fattade beslut på års- och medlemsmöte genomförs• 
genom utskick eller liknande tillse att alla medlemmar får information om den • 
fortlöpande verksamheten och lokalföreningens ekonomi
arbeta för att alla medlemmar aktivt deltar i verksamheten• 
ansvara för det administrativa arbetet• 

§ 5 FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 5.1 Förbundsstyrelsen utgör förbundets politiska och organisatoriska ledning mel-
lan kongresserna.

§ 5.2 Förbundsstyrelsen skall:
stödja lokalföreningarnas arbete.• 
hålla sig informerad om verksamheten i lokalföreningarna samt främja samarbete • 
dem emellan.
verkställa kongressens beslut.• 
på grundval av förbundets program och utifrån kongressens beslut utveckla för-• 
bundets politik.
leda och utveckla förbundets verksamhet.• 
ansvara för förbundets ekonomi och administration.• 
inom sig välja en kassör.• 
välja en förbundssekreterare.• 
vid behov välja en vice förbundsordförande.• 

§ 5.2 Till förbundsstyrelsens möten kallas förbundsstyrelsen ledamöter och sup-
pleanter, valberedningen och revisorerna.

§ 5.3 Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott bestående av högst 
fem ledamöter, dock ej fler än hälften av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen. 
Arbetsutskottets uppgift är att mellan förbundsstyrelsemötena besluta i löpande 
ärenden, verkställa förbundsstyrelsens beslut samt kalla till och förbereda för-
bundsstyrelsemötena. Förbundsstyrelsen fastställer arbetsutskottets befogenheter.

§ 5.4 Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Tid och plats 
bestäms av arbetsutskottet. Extra sammanträde kan utlysas om minst hälften av 
ledamöterna kräver det.

§ 5.5 Förbundsstyrelseledamöter har rätt att med yttrande- och förslagsrätt när-
vara på lokalföreningars möten.

§ 5.6 Förbundsstyrelsen tolkar stadgarna mellan kongresser.
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§ 5.7 Förbundsstyrelsen utser de utskott, arbetsgrupper och ansvarsposter som 
den finner nödvändiga och fastställer instruktioner för deras arbete.

§ 6 KONGRESS

§ 6.1 Kongress är förbundets högsta beslutande organ.

§ 6.2 Kongress skall hållas minst vart annat år. Förbundsstyrelsen beslutar om tid 
och plats för kongressen. Förbundsstyrelsen är ansvarig för kongressens planering 
och genomförande. 

§ 6.3 Kallelse skall sändas ut minst fyra månader före kongress.

§ 6.4 Kongress består av:
ett udda antal valda ombud.• 
förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter.• 
förbundets revisorer.• 
förbundets valberedning.• 
av förbundsstyrelsen särskilt inbjudna gäster.• 

§ 6.5 Ombud till kongress utses i direkta val enligt en valordning som fastställs av 
förbundsstyrelsen. Antalet ombud skall uppgå till minst 35 och högst 85 ombud, dock 
måste antalet ombud vara udda. Ombudsfördelningen fastslås av förbundsstyrelsen 
på grundval av lokalföreningarnas medlemsantal, dock har alla lokalföreningar två 
grundmandat. Lokalföreningarnas representation bestäms av deras medlemsantal tre 
månader före kongressen. I mån av plats har förbundets medlemmar rätt att närvara 
som åhörare på kongressen. Ombudsavgiften fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 6.6 Ombud deltar med yttrande- förslags- och rösträtt i alla frågor. Förbundsstyrels-
ens ledamöter och suppleanter deltar med yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. 
Revisorer och valberedning, som inte är valda till ombud, deltar med yttrande- och 
förslagsrätt vid behandling av frågor som berör deras arbetsområde.

§ 6.7 Förbundsstyrelsen ledamöter och suppleanter kan inte väljas till ombud.

§ 6.8 Förslag till dagordning för kongress, förslag i program- och stadgefrågor samt 
förslag till verksamhetsplan skall tillställas alla medlemmar senast tre månader före 
kongress.

§ 6.9 Motionsrätt till kongress har lokalförenings styrelse, medlemsmöte och 
årsmöte samt enskild medlem. Motioner till kongress skall vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast två månader före kongress.

§ 6.10 Ombudsfullmakter med lokalföreningarnas kongressombud skall vara för-
bundsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före kongress.

§ 6.11 Kongressmaterialet skall vara ombuden och lokalföreningarna tillhanda se-
nast en månad innan kongress.

§ 6.12 Kongress skall behandla:
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kongressens behöriga utlysande.• 
program- och stadgefrågor.• 
förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse.• 
förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse.• 
förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan.• 
inkomna motioner.• 
revisorernas berättelse.• 
frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.• 

§ 6.13 Kongress väljer i skilda val:
förbundsordförande.• 
minst sex ordinarie och max 12 ledamöter till förbundsstyrelsen.• 
minst tre och max 6 suppleanter till förbundsstyrelsen.• 
minst tre revisorer.• 
valberedning om minst tre ledamöter.• 

Antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen skall ordföranden inkluderad vara 
udda. Antalet ledamöter i valberedningen skall vara udda.

§ 6.14 Valberedningen skall till kongress lägga förslag till förbundsordförande, för-
bundsstyrelse och revisorer. Förbundsstyrelsens storlek och sammansättning bereds 
av valberedningen och fastställs av kongress. Förslag till valberedning läggs av för-
bundsstyrelsen.

§ 6.15 Nominering av kandidater till val av förbundsordförande, förbundsstyrelse, 
revisorer och valberedning avslutas på kongressen. Nomineringar sker endast till 
ordinarie uppdrag, inte till suppleanter.

§ 6.16 Förbundsstyrelsen har till varje kongress möjlighet att lägga förslag till ändr-
ingar av principprogram och stadgar.

§ 6.17 Extra kongress genomförs då förbundsstyrelsen finner det nödvändigt eller 
då minst en 1/3 av förbundets medlemmar eller hälften av lokalföreningarna skrift-
ligen kräver det. Extra kongress är endast beslutmässig i de frågor den sammankal-
lats för.

§ 6.18 Kallelse till extra kongress skall sändas ut till alla medlemmar minst två 
månader innan extra kongress.

§ 6.19 Motioner till extra kongress skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fem 
veckor före extra kongress.

§ 6.20 Ombudsfullmakter med lokalföreningarnas kongressombud skall vara för-
bundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före extra kongress.
§ 6.21 Kongressmaterial skall vara ombuden och lokalföreningarna tillhanda senast 
två veckor före kongressen.

§ 6.22 Ombudsfördelnings sker på samma sätt vid extrakongress som vid ordinarie 
kongress.
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§7 EKONOMI OCH REVISION

§ 7.1 Förbundsstyrelsen fastställer medlemsavgiften och beslutar om fördelningen 
av densamma mellan förbundsstyrelsen och lokalföreningarna.

§ 7.2 Förbundets firma skall på alla nivåer tecknas av minst två personer i förening.

§ 7.3 Förbundets räkenskaper och förvaltning skall på alla nivåer kontinuerligt gran-
skas av valda revisorer som rapporterar till den instans som valt dem.

§ 7.4 Revisorer kan inte ingå i den styrelse vars verksamhet uppdraget omfattar.

§ 7.5 Förbundets centrala räkenskaper avslutas för kalenderår. Revisorerna föreläg-
ger förbundsstyrelsen bokslutsrapport under första kvartalet.

§ 7.6 Förbundets räkenskaper skall behandlas årligen av förbundsstyrelsen före mars 
månads utgång.

§ 8 STADGEÄNDRINGAR

§ 8.1 Stadgeändringar kan endast göras på kongressen.

§ 8.2 Stadgeändringarna träder omedelbart i kraft, förutom ändringar rörande §6.3, 
§8 och §9, då det krävs två på varandra följande ordinarie kongresser.

§ 9 FÖRBUNDETS UPPLÖSANDE

§ 9.1 En lokalförening kan upplösas av två på varandra följande ordinarie 
medlemsmöten. Om minst tre medlemmar röstar för lokalföreningens fortsatta 
existens skall så ske. Lokalföreningens tillgångar tillfaller vid upplösning förbundet. 
Lokalförening som under längre tid inte fullgjort sina uppgifter kan upplösas av
förbundsstyrelsen.

§ 9.2 Förbundet kan upplösas efter beslut av två på varandra följande ordinarie 
kongresser. Förbundets tillgångar och eventuella utgivningsbevis tillfaller då Vänster-
partiet.
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