Vedtægter for
Internationale Socialisters
Ungdom

gent, kan deltage i landsmødet. Tilmelding sker
til landsledelsen.

§1. Foreningens navn er ”Internationale Socialisters Ungdom” (ISU)

Stk 4. Landsmødet vælger en landsledelse bestående af en landskasserer, en landsformand
og 3-5 andre.

§2. Foreningens formål er:
- at udbrede socialistiske ideer (forstået som
socialisme fra neden) blandt ungdommen
- at fremme socialistisk internationalisme på et
ikke-stalinistisk grundlag - at modvirke nationalisme og racisme
- at fremme aktiviteter blandt unge og uddannelsessøgende til forsvar for og til forbedring
af uddannelsesforhold og levevilkår
- at bekæmpe eksamensræset i skoler og uddannelsesinstitutioner
- på solidarisk grundlag at organisere ungdommen
§3. Enhver med bopæl i Danmark og som tilslutter sig foreningens formål kan optages som
medlem af ISU. Fortrinsret til medlemskab har
unge under 30 år.
Stk. 2. Medlemskab opnås, når ISU har modtaget den underskrevne indmeldelseserklæring
og der er betalt det af landsmødet fastsatte kontingent
Stk. 3. Racister og nazister kan dog ikke optages som medlemmer og vil omgående blive
slettet. Dette skal dog efterfølgende meddeles
landsmødet

Stk 3. På landsmødet aflægges landsledelsens
beretning og det reviderede regnskab forelægges.

Stk. 5. Landsledelsen er bemyndiget til
- at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens formue samt til
at tegne foreningen i økonomiske anliggende
- at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt at indgå kontrakter
derom
- at meddele prokura.
Stk. 6. Landsmødet vælger 2 kritiske revisorer.
Stk. 7. Ekstraordinært landsmøde finder sted,
når en tredjedel af medlemmerne kræver det
eller landsledelsen ønsker det.
§5. Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april.
§6. I kommuner oprettes lokale afdelinger af
ISU. I større kommuner kan der oprettes flere
lokale afdelinger.
Stk. 2. Nye afdelinger skal godkendes af landsledelsen eller af landsmødet.
Stk.3. På afdelingernes årsmøde vælges afdelingernes bestyrelse.

Stk. 4. Et medlem bliver slettet, såfremt det
trods rykker ikke indbetaler det årlige kontingent.

Stk. 4. Afdelingerne er suveræne inden for de
rammer som landsmøde og landsledelse udstikker.

§4. Landmødet er ISU’s højeste myndighed og
finder sted hvert år inden udgangen af januar
kvartal. Landsmødet indkaldes med 1 måneds
varsel.

§7. Ændringer af disse vedtægter kan ske på et
landsmøde med almindeligt flertal.

Stk. 2. Alle medlemmer, der har betalt kontin-

Stk.2 ISU kan dog kun opløses med 2/3 flertal.
Vedtaget København 3. februar 2013

