På landsmøtet for første gang?
Fortvil ikke!
Hvis du skal på ditt første Landsmøte, eller har glemt hvordan landsmøtet var for to år siden
– her har du en kjapp guide til hvordan ting foregår! Nederst kan du finne en ordliste, som
kan være kjekk å ta en titt på om det er mange ord og forkortelser du ikke forstår.
Delegat eller observatør?
Forskjellen på om du er delegat eller observatør er at delegater har stemmerett. Begge har
forslags- og talerett, og deltar dermed på lik linje gjennom hele møtet bortsett fra under
voteringene.
Usikker på om du er delegat eller observatør? På Landsmøtet får du et nummer, om dette er
mellom 1-45 er du delegat, om det er mellom 100-160 er du observatør. Du kan også spørre
lokalforeningslederen din i forkant for å finne det ut.
Ta ordet
I debattene kan du fritt ta ordet ved å holde et innlegg, eller ved å ta en replikk på noen som
holder et innlegg. Dette gjelder både om du er delegat eller observatør. For å tegne deg må
løfte delegatskiltet ditt i været, samtidig som du rekker du opp én finger for innlegg eller to for
replikk.
Taletiden er begrenset til 2 minutter for innlegg og 1 minutt for replikk. Men pass på – hvis vi
får dårlig tid blir den strammet inn!
Utform politikken!
Fristen for å foreslå endringer i programmene går ut 22. mai. Du sender inn endringene i et
endringsforslags ark som du kan finne under «Nyttig» på Landsmøtets nettside.
På Landsmøtet kan du fremme endringsforslag til resolusjonene vi skal behandle. Skriv
forslaget ditt i endringsforslagsskjemaet.
Resolusjoner
Fristen for å sende inn resolusjoner får ut 22. mai. Sitter du med en god politisk idé, men
sliter med å skrive det som resolusjon kan du ta kontakt med lokalforeningslederen din som
vil hjelpe deg.
Resolusjonene behandles av Landsmøtet en og en. Aller først bestemmer man hvor mange
resolusjoner Landsmøtet skal behandle, så debatterer man hvilke resolusjoner som skal
behandles – også tas de opp en etter en til behandling spredt utover både lørdag og søndag.
Voteringen, altså avstemmingen, foregår når debatten er avsluttet etter hver resolusjon.

Programmer
Programmene skal debatteres kapittelvis, og voteringer på endringsforslagene som du har
fått i et eget hefte foregår også kapittelvis. Derfor er det viktig å være på plass i salen hele
tiden.
Voteringen
Følg godt med på det dirigentene sier under voteringer.
Dersom ditt endringsforslag anbefales avvist, må du opprettholde dette ved å rekke opp
delegatskiltet og svare «ja» fra salen når dirigenten spør. Dersom ingen velger å
opprettholde et endringsforslag som anbefales avvist, stemmes det heller ikke over. Du kan
også opprettholde andres endringsforslag dersom de selv ikke ønsker å gjøre dette. For å
stemme for et forslag som anbefales avvist må man rekke stemmeskiltet i været.
«Kontra» betyr at de som stemte motsatt skal rekke opp skiltene i været. Dette gjør man for
å sikre at man vet hva som har flertall i Landsmøtet.
Sosiale medier
Er du på Twitter? Finn frem mobilen din og bruk hashtag #HSLM18 for å delta i debatten om
Høyres Studenters Landsmøte på nett. Vi vil også ha mange bilder på Instagram med
samme hashtag.
Hvor sitter jeg?
Ved innsjekk får du akkrediteringsskilt som du må ha på hele helgen når det er møte. På
skiltet ditt står det hvilket delegatnummer du har, dette tallet sier deg også hvilken plass du
har i landsmøtesalen. Du sitter sammen med resten av delegasjonen din.
Kleskode
Til middagen på lørdag kveld er kleskoden pent. Resten av helgen går man i vanlige klær.
Uønsket seksuell oppmerksomhet
Landsmøtet skal være en trygg og god opplevelse for alle. Vi har alle et ansvar for å sørge
for at alle drar fra landsmøte med utelukkende gode opplevelser. Skulle du observere noen
med pågående oppførsel, si fra. Høyres Studenter forholder seg til Unge Høyres etiske
retningslinjer (som du kan finne under «Nyttig» på Landsmøtets nettside) hvor det tydelig står
at all uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering. Opplever du noe
ubehagelig, si fra til en du stoler på. Ta kontakt med lokalforeningslederen din eller
Generalsekretæren i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner 45 88 31 40.

Kart over hotellet

Ordliste
Ord
Ansatt

Arbeidsutvalget
AU
Delegat
Direktevalgt LS-medlem
Dirigent

Forklaring
En som jobber dag og natt for Unge Høyre eller Høyres
Studenter
Styret i Høyres Studenter sentralt, som leder organisasjonen
mellom Landsstyremøtene. Arbeidsutvalget 2016-2018 har
bestått av:
Hedvig Heyerdahl (Leder)
Lotte Holthe Kjesbu (1. nestleder)
Julie Lovise Holten (2. nestleder)
Sara Juriks
Hanna Bakke-Jensen
Se Arbeidsutvalget
En med stemmerett på Landsmøtet
Landsmøtet velger to som skal sitte i Landsstyret.
Landsmøtet ledes av to dirigenter.

Maria
Erik
Hassan

HH
HS
HSLM
#HSLM18
Høyre
Høyres Hovedorganisasjon
Karianne

Generalsekretær i Unge Høyre. Er også Høyres Studenters
generalsekretær.
Informasjonsrådgiver i Unge Høyre.
Kampanjerådgiver i Unge Høyre

Se Høyres Hovedorganisasjon.
Forkortelse på Høyres Studenter.
Forkortelsen til Høyres Studenters Landsmøte.
Hasjtaggen du skal bruke når du er aktiv på sosiale medier
under landsmøtehelgen.
Vårt moderparti i regjering med statsministeren
Er som UHL, bare for Høyre.
Politisk rådgiver i Høyres Studenter
Her du er nå. Høyres Studenters øverste organ.

Landsmøtet

Landsstyret
LS

Mathias
Observatør
Organ
Protokollfører

Redaksjonskomité

Er det øverste organet i Høyres Studenter mellom
landsmøtene. Består av Arbeidsutvalget, alle
lokalforeningslederne og to direktevalgte
landsstyremedlemmer
Se Landsstyret

Kommunikasjonsrådgiver i Unge Høyre
En som kan fremme forslag, og ta ordet – men ikke stemme.
Er i kroppen, men er også et ord som betyr
«styringsinnstans»
Skriver protokoll fra Landsmøtet. En oversikt over hva som
er blitt vedtatt. Et viktig historisk dokument.
En komité som går gjennom alle endringsforslagene til et
landsmøteprogram og anbefaler hvilke som bør vedtas av
Landsmøtet.
Et politisk forslag.

Resolusjon

Skriftlig votering
SS

En komité som går gjennom alle resolusjonsforslagene til
Landsmøtet og anbefaler hvilke resolusjoner som skal
behandles.
Organisasjonsrådgiver i Unge Høyre.
De som er ansatte i Unge Høyres Landsforbund. Her jobber
også politisk rådgiver for Høyres Studenter. Nesten hele
sekretariatet er med på å arrangere Høyres Studenters
Landsmøte.
Styret for Unge Høyres Landsforbund.
Skriftlig avstemming på nummererte stemmesedler som du
fikk i delegatkonvolutten din.
Se Sentralstyret

Tellekorps

Skal telle stemmer dersom det blir behov for det.

Resolusjonskomité
Sebastian
Sekretariatet

Sentralstyret

UHL
Unge Høyres Landsforbund

Valgkomité
Votering

Se Unge Høyres Landsforbund
Det nasjonale leddet i Unge Høyre. Sekretariatet jobber for
Unge Høyres Landsforbund.
En komité som intervjuer alle kandidater til sentrale verv, og
foreslår hvem som bør velges av landsmøtet.
Avstemming

