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Dagsorden
Landsstyrets innstilling til dagsorden:
Dagsorden for Høyres Studenters 55. Landsmøte
1. Konstituering
a. Valg av dirigenter
Landsstyrets innstilling på dirigenter:
Heidi Fuglesang
Rebekka Vilu Rhodén
b. Valg av referent
Landsstyrets innstilling på referent:
Maria Barstad Sanner
c. Valg av tellekorps
Arbeidsutvalgets innstilling foreligger ved møtestart
d. Valg av protokollunderskrivere
Arbeidsutvalgets innstilling foreligger ved møtestart
e. Valg av redaksjonskomité for politiske programmer
Landsstyrets innstilling til redaksjonskomitè:
Sara Juriks (leder), Audun Foyn, Grethe Ranheim, Roble Wais, Marte Seland og Aimèe
Leistad.
f. Valg av resolusjonskomité
Landsstyrets innstilling til resolusjonskomitè:
Lotte Holthe Kjesbu (leder), Marie Nergaard Blix, Pernille Krohn-Fagervoll, Skjellin, Emily
Daykin og Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen.
g. Godkjenning av forettningsorden
Arbeidsutvalgets innstilling foreligger ved møtestart
2. Leders redegjørelse
3. Desisjonskomiteens beretning
4. Lovendringer
5. Politiske programmer
6. Valg
Valg av
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Arbeidsutvalg:
Valg av leder
Valg av politisk nestleder
Valg av organisatorisk nestleder
Valg av to medlemmer
Valg av to medlemmer til Landsstyret
Valg av tre medlemmer til desisjonskomiteen
Valg av revisor

7. Resolusjoner
8. Eventuelt
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Program
Lørdag 16. juni
09:00

Registrering åpner

11:00

Alle deltakere skal være i salen

11:15

Åpning og konstituering

11:45

Forhandlinger

13:00

Lunsj

14:00

Forhandlinger fortsetter

18:00

Forventet avslutning

20:00

Landsmøtemiddag

Søndag 17. Juni
08:45

Alle deltakere skal være i salen

09:00

Forhandlinger forsetter

13:00

Lunsj

14:00

Forhandlinger forsetter

16:00

Forventet avslutning
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Høyres Studenters årsberetning for 2016
1. Organisasjon
Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. 2016 har vært
et aktivt år for Høyres Studenter med landsmøte, politikkutvikling, nasjonale arrangementer og
kampanjer, og høy aktivitet både internasjonalt og i lokalforeningene våre. Det har blitt stiftet flere
nye lokalforeninger med flere nye medlemmer som er motiverte til å ta fatt på arbeidet. Ved
utgangen av 2016 hadde Høyres Studenter 242 betalende medlemmer.

2. Landsmøte
Høyres Studenters 54. landsmøte ble avholdt på Gardermoen i 2016. Landsmøtet avholdes
annethvert år.
Følgende Arbeidsutvalg ble valgt av Landsmøtet: Emil Ellefsen (lede), Lotte Holthe Kjesbu (1.
nesteleder), Julie Lovise Green Holten (2. nestleder), Sara Juriks og Hanna Bakke-Jensen.
Landsmøtet valgte Bjørn Ole Gjersdal og Marius Olaussen som landsmøtevalgte
landsstyrerepresentanter.
Landsmøte vedtok to politiske programmer:
•
•

Næringsprogram
Helseprogram

Landsmøtet vedtok resolusjonene:
•
•

Fordelingen av stortingsmandater per fylke må reformeres
Tiltak for å redusere plast/mikroplast i havet

3. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalgets 5 medlemmer leder Høyres Studenters arbeid mellom Landsstyrets møter.
I løpet av 2016 har det sittet to ulike arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget ved leder Heidi Fuglesang
hadde stort fokus på politikkutvikling og har vist seg markant frem i media med en tydelig
stemme.
Arbeidsutvalget ved Emil Ellefsen ble valgt på landsmøtet i juni 2016. Perioden begynte med
arrangeringen av Unge Høyres sommerleir hvor Høyres Studenter for første gang hadde et eget
skoleringstilbud for sine medlemmer. Høsten 2016 ble en vellykket studiestartkampanje
gjennomført, hvor lokalforeningene sto på stand på mange ulike studiesteder landet over. Høsten
ble også i stor grad brukt på forberedelser til valgkampen 2017.

4. Landsstyret
Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. Det har blitt avholdt fire
landsstyremøter i 2016, hvorav to møter ble avholdt i Oslo, et på Unge Høyres sommerleir og et i
Trondheim. I forbindelse med samtlige landsstyremøter har det vært avholdt seminar åpent for alle
medlemmer av Høyres Studenter. Landsstyret har i 2016 i stor grad vært et politisk verksted hvor
det både har blitt produsert og vedtatt ny politikk. Landsstyret har også behandlet førsteutkastet til
Høyres stortingsprogram.
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2016:
•
«Beskytt barn mot abstinenser og senskader»
•
«Studenters psykiske helse må prioriteres»
•
«Fjern skattefradrag for gjeldsrenter»
•
«Økt låneadgang for fulltidsstudenter»
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•
•
•
•
•
•
•

«Støtt et fritt Vest-Sahara»
«Innføring av programmering i grunnskolen»
«Boligbygging for fremtiden»
«Bedre vilkår for studenter med barn»
«Forby import av gatehunder»
«Tillate salg av sterkere øl i butikk»
«Forby forbudet mot alkoholreklame»

I tillegg til Arbeidsutvalget og de landsmøtevalgte landsstyrerepresentantene, har landsstyret
bestått av følgende medlemmer:
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Agder: Aurora Hårtveidt (t.o.m september) og Sigbjørn Nelsson
Akershus: Ada Stenstad
Bergen: Ida Bring Løberg (t.o.m april) Cecilie Andrea Løvseth Arnesen
Trondheim: Lotte Holte Kjesbu (t.o.m juni) og Marius Krogstad Aune
Tromsø: Kristoffer Wilhelmsen
Stavanger: Kim-Roger Andersen
Oslo: Gulsum Koc

Ida Elisabeth Krogstad var ansatt som politisk rådgiver for Høyres Studenter frem til juni 2016. I
juli tiltrådte Karianne Kroglund Monstad som ny politisk rådgiver for Høyres Studenter, og inngår
som en del av UHL sitt sekretariat.
Nye lokalforeninger som har kommet til i løpet av året er HS Alta og HS Ålesund. Lokalforeningene
ble stiftet på slutten av 2016, og har dermed ikke hatt plass i Landsstyret.

5. Skoleringer, kampanjer og arrangementer
AU-konferansen
Høyres Studenter arrangerte i samarbeid med Unge Høyre en AU-konferanse for alle
lokalforeningsstyrene. Deltakerne får faglig påfyll og motivasjon til videre arbeid. Høyres
Studenters oppgaver og skoleringer var tilpasset valgkampåret, og dette var første gang
valgkampplanen ble lagt frem for organisasjonen.
Eliteakademiet
Fem deltakere ble trukket ut til å delta på en helgeskolering innen ledelse, organisasjon og politikk,
med en rekke dyktige skolerere.
Sommerleir
Høyres Studenter hadde for første gang egen skolering på Unge Høyres sommerleir. Skoleringen
var spesielt tilpasset studenter, og oppgavene ble lagt til et høyt faglig nivå for å utfordre
deltakerne.
Studiestartkampanjen
Det ble gjennomført en studiestartkampanje med fokus på verving, hvor lokalforeningene hadde
særlig høyt aktivitetsnivå.
Aktivitetskonkurranse
Våren 2016 ble det gjennomført en aktivitetskonkurranse hvor lokalforeningene ble premiert med
poeng ut fra hvor mye aktivitet de hadde og hvor mange som deltok.
Politikkutviklingskonkurranse
Høsten 2016 ble det gjennomført en politikkutviklingskonkurranse hvor lokalforeningene ble
premiert med poeng ut fra hvor mange resolusjoner de produserte og leverte til Landsstyret, samt
antall ganger de kom på trykk med vedtatt politikk.

6. Internasjonalt arbeid Høyres Studenter
I oktober 2016 arrangerte Høyres Studenter studietur til Berlin åpent for alle medlemmer. Der
besøkte vi blant annet Bundestag, europakommisjonen og den norske ambassaden.
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På EPP i Oslo i juni 2015 ble programmet «Students at Risk» vedtatt. Arbeidet med dette
prosjektet fortsatte også i 2016. I 2015 kom 11 studenter som har blitt truet, forfulgt eller mistet
studieplassen sin i hjemlandet, til Norge gjennom ordningen. I 2016 ble det arrangert en turné
hvor studentene reiste rundt i hele Norge for å fortelle sin historie. Høsten 2016 ankom ytterligere
7 studenter.
Nordisk samarbeid
NKSU er paraplyorganisasjonen i Norden og Baltikum for konservative studentorganisasjoner.
Organisasjonen møtes i forbindelse med møter i EDS, og Høyres Studenter har deltatt aktivt på
NKSU-møter.
Europeisk samarbeid
EDS er EPPs studentorganisasjon og har 38 medlemsforeninger og sekretariat i Brussel. Høyres
Studenter er en av grunnleggerne av organisasjonen og har deltatt meget aktivt i året som har
gått, og vært representert på samtlige EDS-møter i 2016. August 2016 ble AU-medlem og
internasjonalt ansvarlig i Høyres Studenter, Sara Alexandra Juriks, valgt inn som member of the
executive buerau i EDS.
Høyres
•
•
•

Studenters resolusjoner vedtatt i EDS:
«Inclusive design in higher education»
«Greenhouse Gas Emissions and the Melting of the Polar Ice Caps»
«Støtt et fritt Vest-Sahara»

7. Organisasjonsstatus
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Høyres Studenters årsberetning for 2017
1. Organisasjon
Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. 2017 har vært
et aktivt år for Høyres Studenter med politikkutvikling, nasjonale arrangementer, talentutvikling og
kampanjer, og høy aktivitet både internasjonalt og i lokalforeningene. Det har blitt stiftet en ny
lokalforening med flere nye ressurspersoner som er motiverte for å bygge opp foreningen. Ved
utgangen av 2017 hadde Høyres Studenter 386 betalende medlemmer, hvor alle foreningene har
hatt en oppgang i medlemstall. Høyres Studenter har hatt stort fokus på organisasjonsutvikling for
å fortsette fremgangen som en organisasjon i vekst.

2. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalgets 5 medlemmer leder Høyres Studenters arbeid mellom Landsstyrets møter. Emil
Ellefsen trakk seg som leder mars 2017. Hedvig Heyerdahl ble valgt som ny leder av Landsstyret
30.04.2017.
Leder av Høyres Studenter, Hedvig Heyerdahl, har vært aktiv i nasjonale medier og deltatt i debatt
på blant annet Dagsnytt atten. Dette som en del av det målrettede arbeidet for å skape en større
medieprofil for Høyres Studenter.
Arbeidsutvalget har hatt stort fokus på strukturoppbygging og organisasjonsutvikling. Målet har
vært å skape selvstendige lokalforeninger med høyt aktivitetsnivå. De nasjonale skoleringene
fungert som et verktøy i dette arbeidet for å øke kunnskap og gi inspirasjon til lokalt arbeid.

3. Landsstyret
Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. Det har blitt avholdt fire
landsstyremøter i 2017, hvorav tre møter ble avholdt i Oslo, et på Unge Høyres sommerleir. I
forbindelse med samtlige landsstyremøter har det vært avholdt seminar åpent for alle medlemmer
av Høyres Studenter. Landsstyret har i 2017 i stor grad vært et politisk verksted hvor det både har
blitt produsert og vedtatt ny politikk. Samt har det vært et stort fokus på organisasjonsbygging.
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fjern regionale utviklingsmidler
Hva skal vi leve av i fremtiden
Mer rettferdig sukkeravgift
Legge til rette for mer fornybar energi
Økt kvalitet på forskning i høyere utdanning
Nei til mikroplast i kosmetikk og pleieproduktet
Syk sykelønnsordning
Bevar grøntarealer i bysentrum
En bærekraftig offentlig sektor
Erstatt skoleeksamen med hjemmeeksamen
Fjern fagforeningsfradraget

I tillegg til Arbeidsutvalget og de landsmøtevalgte landsstyrerepresentantene, har landsstyret
bestått av følgende medlemmer:
HS Agder: Emily Daykin
HS Akershus: Roble Wais
HS Bergen: Aurora Hårtveit
DKSF: Tina Alvær
HS Trondheim: Marius Krogstad Aune
HS Tromsø: Kristoffer Wilhelmsen, Marte Seland
HS Stavanger: Håvard Vikse
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Nye foreninger med observatørstatus:
HS Ålesund: Oskar Sunde
HS Nord-Trøndelag: Håvard Steen Moa
Karianne Kroglund Monstad har vært ansatt som politisk rådgiver for Høyres Studenter siden 2016,
og inngår som en del av Unge Høyres Landsforbund sitt sekretariat.

4. Valgkampen 2017
Før valgkampen ble det utarbeidet et valgkampplan med følgende overordnede mål:
•
Høyres Studenter skal bidra til at Høyre blir det største partiet blant unge velgere på
borgerlig side.
•
Høyres Studenter skal verve et stort antall nye medlemmer i løpet av 2017, både før,
under og etter valgkampen.
•
Høyres Studenter skal sikre at Høyre har høyere oppslutning blant studenter enn ved
valget i 2015.
•
Høyres Studenter skal sørge for at Høyre er det mest synlige partiet i studentmediene.
Forberedelser
Det ble utarbeidet og ferdigstilig en valgkampplan av Arbeidsutvalget ved valgkampansvarlig Lotte
Holthe Kjesbu, tidlig 2017. Våren 2017 ble det satt ned et valgkamputvalg som bestod av én
valgkampansvarlig fra hver forening. Gjennom vårkampanjen/prøvevalgkampen i mars 2017 ble
det politiske budskapet og noen av de organisatoriske tiltakene testet ut lokalt.
April 2017 ble det avholdt en kampanjesamling for valgkamputvalget hvor de i samråd med
Landsstyret videreutviklet det politiske budskapet med bakgrunn i erfaringene som da lå til grunn.
Ut fra dette ble det produsert en retorikkmappe hvor alle Høyres Studenters valgkampsaker ble
presentert.
Valgkamputvalget hadde også et særlig fokus på å legge de strukturelle rammene for valgkampen,
samt bruke vår/sommer til rekrutering av valgkampmedarbeidere.
Sommerleir ble brukt til å skape samhold og motivasjon på tvers av lokalforeningene.
Hovedbudskap
Høyres Studenters overordnede slagord for valgkampen var «Lov å lykkes». Retorikkmappen ble
utformet med slagordet som retorisk grunnlag, og bygget alle valgkampsakenes politiske budskap
og argumentasjon på dette.
Høyres
•
•
•
•
•

Studenters valgkampsaker var følgende:
Utdanning
Skatt, arbeid og næringsliv
Helse
Klima og miljø
Boligpolitikk

Valgkampsakene hadde strategisk utvalgte politiske saker. Alle valgkampsakene ble presentert på
en hovedflyer, i tillegg til at hver valgkampsak hadde en enkeltstående flyer.
Gjennomføring
Under valgkampen var Høyres Studenter til stede på samtlige studiesteder over hele landet,
samtidig som medlemmene hjalp til på stands og aksjoner andre steder. Lokalforeningene hadde
høy intensitet på aktiviteten gjennom vår, sommer og høst. Høyres Studenter hadde stort fokus på
å nå ut til studenter med Høyres politikk, samt bistå Høyre i deres valgkampaktiviteter.

5. Skolering og arrangementer
AU-konferansen
Høyres Studenter arrangerte i samarbeid med Unge Høyre en AU-konferanse for alle
lokalforeningsstyrene. Deltakerne får faglig påfyll og motivasjon til videre arbeid. Høyres
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Studenters oppgaver og skoleringer var tilpasset valgkampåret, og dette var første gang
valgkampplanen ble lagt frem for organisasjonen.
Organisasjonskonferansen
Det ble i tilknytning til AU-konferansen avholdt en organisasjonskonferanse hvor alle
lokallagsledere fikk tilbud om å delta. Her fikk deltakerne en grundig gjennomgang av
grunnleggende verktøy innenfor organisasjon og ledelse, samt nyttige foredrag om de samme
temaene.
Kampanjesamling
Det ble arrangert en kampanjesamling for valgkamputvalget bestående av alle valgkampansvarlige
i lokallagene. Her videreutviklet deltakerne det politiske budskapet for valgkampen, samt fikk
skolering i tema relevant for valgkampplanlegging og gjennomføring.
Eliteakademiet
Eliteakademiet ble videreført også i 2017. Tanken er at det er viktig med en plattform for
organisasjonens talenter, for fremtidig rekruttering til sentrale verv. Fire deltakere ble trukket ut
etter en grundig søknadsprosess. Deltakerne fikk gjennom en hel helg grundig skolering innen
ledelse, organisasjon og politikk, med en rekke dyktige skolerere.
Sommerleir
Høyres Studenter hadde egen skolering på Unge Høyres sommerleir med 38 deltakere. Dette er en
betydelig økning fra tidligere år. Deltakerne ble satt inn i et politisk rollespill hvor de skulle
behandle en stortingsmelding, og målet var å få mest mulig gjennomslag for sitt parti/sin
organisasjon i det endelige resultatet. Skoleringen fikk svært gode tilbakemeldinger.
Seminar
Før hvert Landsstyremøte som er blitt avholdt i Oslo har det blitt arrangert seminar hvor det er
åpent for alle medlemmer å delta. Tema for seminarene har vært utenrikspolitikk, valgkamp og
klima- og miljøpolitikk.

6. Internasjonalt arbeid
Høyres Studenter har i 2017 hatt stort fokus på det internasjonale arbeidet. Hele organisasjonen
har i større grad blitt inkludert i arbeidet med politikkutvikling og påvirkning på europeisk politikk.
For å skape et bredere medlemstilbud har ble det åpnet for at alle medlemmer av Høyres
Studenter kan søke om deltakelse på internasjonale møter og konferanser.
Nordisk samarbeid
NKSU er paraplyorganisasjonen i Norden og Baltikum for konservative studentorganisasjoner.
Organisasjonen har de siste årene møtes i forbindelse med møter i EDS, men har i 2017 utvidet sitt
samarbeid til å inkludere selvstendige møter utenfor dette.
Høyres Studenter deltok ved internasjonalt ansvarlig, Sara Juriks, på møtet hvor NKSU ble
gjenopprettet i København oktober 2017.
Europeisk samarbeid
EDS er EPPs studentorganisasjon og har 38 medlemsforeninger og sekretariat i Brussel. Høyres
Studenter er en av grunnleggerne av organisasjonen og har deltatt meget aktivt i organisasjonen i
året som har gått.
Medlem av arbeidsutvalget, Sara Juriks, fungerer som internasjonalt ansvarlig og er til stede på
alle møter i EDS. Leder, Hedvig Heyerdahl, og politisk rådgiver, Karianne Kroglund Monstad har
også vært til stede på flere møter i EDS. Internasjonalt ansvarlig, Sara Juriks, sitter som vicechair i
EDS sitt sentralstyre
03.-07 mai 2017 arrangerte Høyres Studenter EDS Council Meeting i Oslo. 70 personer fra hele
Europa deltok på møtet som hadde tema «Arctic and The EU».
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Høyres Studenters resolusjoner vedtatt i EDS:
•
•

Programming as a compulsory subject in primary school curriculum
Human rights violations against disabled and sick orphans across Europe and its
neighboring countries

7. Organisasjonsstatus
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Lover for Høyres Studenter
Stiftet 1961

1.

Formål

§ 1-1 Høyres Studenter består av konservative og moderate studentforeninger. Høyres
Studenters oppgave er å fremme forståelsen for et konservativt samfunnssyn, spesielt ved
de høyere læresteder.
§1-2 Høyres Studenter skal:
Fremme konservative studenters synspunkter, spesielt på studentpolitiske saker.
Utad tilkjennegi norske konservative studenters synspunkter i nasjonal og internasjonal
sammenheng.
Være et samarbeidsorgan for de tilsluttede foreninger til fremme av gjensidig kontakt.
Være et representativt organ overfor partiet Høyre, men ikke være bundet av partiets
politikk.
§1-3 Høyres Studenter er medlem av organisasjonene Nordens Konservative Studentunion
(NKSU), European Democrat Students (EDS) og International Young Democrat Union
(IYDU). Forbundets medlemmer har fulle rettigheter i Unge Høyres Landsforbund.

2.

Landsmøtet

§ 2-1 Høyres Studenters høyeste myndighet er Landsmøtet.
§ 2-2 Høyres Studenters landsmøte består av et gitt antall delegater.
0-100

19

101-200

25

201-300

35

301-400

45

401-500

49

501-600

55

601-700

59

701-800

65

§2-3 Delegatene er fordelt etter følgende nøkkel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbeidsutvalget (5)
Landmøtevalgte landsstyremedlemmer (2)
En representant fra hver lokalforening
Stortingsrepresentanter som er under 35 år og er medlem av Høyres Studenterforbund.
De resterende delegater fordeles etter delingstall mellom lokalforeningene etter hvor
mange betalende medlemmer lokalforeningene hadde per 31. desember i foregående år.
Foreninger må ha blitt medlem i Høyres Studenter senest tre - 3 - måneder før landsmøtet
for å få representasjon.

§ 2-4 Mandatfordelingen mellom lokalforeningene skjer på følgende måte:
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Mandatene fordeles mellom lokalforeningene (jf. § 2.3 -4 ledd) som ved et listevalg med
lokalforeningene som lister med delingstallene 1, 3, 5, 7 osv.
§2-5 Ordinært Landsmøte avholdes i de år det ikke avholdes stortingsvalg eller
kommune/fylkestingsvalg, om mulig uken før Unge Høyres Landsmøte (juni måned).
Landsmøtet innkalles av Landsstyret med minst 2 måneders varsel.
§2-6 Landsmøtet skal føre protokoll fra sine forhandlinger.
§2-7 Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles når formannen, et flertall i Arbeidsutvalget eller 1/5
av lokalforeningene krever det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med 5 ukers varsel.
Sakslisten fastsettes på bakgrunn av årsak som er redegjort for i innkallingen.
§2-8 Ordinært Landsmøte skal behandle:

•
•
•
•
•

Politiske programmer
Lovendringer
Valg
Resolusjoner
Eventuelt

§2-9 Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er flere kandidater enn det skal velges eller det
kreves av en person som er stemmeberettiget.
§2-10 Valg av en enkel tillitsmann krever absolutt flertall. Oppnår ingen dette flertall holdes det
omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer. Omvalg avgjøres ved
simpelt flertall. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
§2-11 Ved valg av flere tillitsmenn samtidig regnes de som har fått flest stemmer som valgt. Ved
stemmelikhet foretas det omvalg mellom de kandidater det gjelder.
§2-12 Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet i andre valg enn personvalg.
§2-13 Avstemninger hvor ingen annen prosedyre er fastsatt i lovene, avgjøres ved simpelt flertall.
§2-14 Skriftlig votering kan forlanges av en delegat.
§2-15 Landsmøtet velger:
Arbeidsutvalg bestående av:

•
•
•
•

Formann
1. viseformann
2. viseformann
To øvrige medlemmer
I tillegg velges det:

•
•
•

To medlemmer av Landsstyret
Tre desisorer, hvorav to ikke har sittet i Landsstyret i forrige periode
Revisor
Alle valg skjer for en landsmøteperiode.
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§2-16 Representanter i landsmøtevalgte organer kan ikke være medlemmer i andre politiske
partier enn Høyre.
§2-17 Landsstyret kan etter reglene i § 5-6 suspendere enkeltpersoner fra muligheten til å sitte i
landsmøtevalgte organer, herunder også som konstituert medlem. Vedtak om suspensjon
kan ankes til Landsmøte. Personer anses i denne tiden som suspendert.

3.

Arbeidsutvalget

§3-1 Formannen leder Arbeidsutvalgets møter.
§3-2 Formannen representerer Høyres Studenter i Høyres Sentralstyre. Formannen representerer
Høyres Studenter i Unge Høyres Sentralstyre og Unge Høyres Landsstyre. Nestleder møter som
vara i nevnte organer ved Formannens forfall.
§3-3 Arbeidsutvalget forestår Høyres Studenters daglige drift etter de retningslinjer som trekkes
opp av Landsmøtet
Arbeidsutvalget foretar selv den interne arbeidsfordelingen herunder nedsetter de komiteer
de finner nødvendig.
Arbeidsutvalget utarbeider budsjett for Høyres Studenter som fremlegges Landsstyret.
§3-4 Arbeidsutvalget ansetter i samråd med Unge Høyre politisk rådgiver. Skulle et medlem av
Arbeidsutvalget bli ansatt som politisk rådgiver må personen fratre sitt verv som medlem i
Arbeidsutvalget umiddelbart etter at Arbeidsutvalget har fattet sitt vedtak.

4.

Landsstyre

§ 4-1 Landsstyret er Høyres Studenters høyeste organ etter Landsmøtet.
§ 4-2 Landsstyret består av Arbeidsutvalget, to landsmøtevalgte medlemmer og ett medlem fra
hver forening representert på siste Landsmøte.
§4-3 Landsstyret skal fatte politiske vedtak etter forslag fra Arbeidsutvalget, vedta plandokument
og velge Høyres Studenters delegater til Høyres Landsmøte.
§4-4 Skulle leder eller noen av nestlederne falle fra eller trekke seg ut i funksjonstiden, velger
Landsstyret ny leder eller nestleder blant Arbeidsutvalgets medlemmer. Skulle noen av
Arbeidsutvalgets øvrige styremedlemmer falle fra eller trekke seg i funksjonstiden skal
Landsstyret velge nytt styremedlem etter innstilling fra valgkomiteen. Landsstyret
supplerer Arbeidsutvalget ved frafall av medlemmer.
§4-5 På hvert Landsstyremøte skal generalsekretær redegjøre for organisasjonens økonomi.
§4-6 Landsstyret kan ekskludere eller gi advarsel til forening eller medlem som:
1.
2.
3.

Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres Studenters
formålsparagraf.
Ved sin handlemåte har skadet Høyres Studenter utad eller innad, eller forbrutt seg
mot deres lover
Er medlem av annet politisk parti.
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4.

Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av pkt. 1,2 eller 3.

Medlemmer som er ekskludert av Høyres Studenters lokalforeninger kan anke avgjørelsen inn for
landsstyret. Beslutninger om eksklusjon krever 2/3 flertall. Landsstyret kan etter anke beslutte å
oppheve en eksklusjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor lokalforeningen har fattet vedtak om
eksklusjon. Beslutningen om opphevelse krever 2/3 flertall. En eksklusjon kan enten være en
eksklusjon fra retten til å inneha verv i Høyres Studenter eller en eksklusjon av medlemskap.

5.

Foreningene

§5-1 Det kan dannes forening på hvert universitet eller høyskole.
§5-2 For å bli registrert som forening i Høyres Studenter må foreningene ha:

•
•
•
•

Lover
Generalforsamling minst en gang i året.
Styre med minst 5 medlemmer.

Selvstendig økonomi.

Planer / arbeidsprogram
HSs landsmøtet kan innvilge medlemskap med simpelt flertall, hvis søknad er sendt HS/AU
minst 6 uker før landsmøtet. HS sitt landsstyret kan innvilge medlemskap med 2/3 flertall
hvis det ikke er noen lokalforeninger i fylket allerede. Hvis det er en eller flere
lokalforeninger i fylket, kreves det ¾ flertall for å innvilge foreningen medlemskap i HS. En
medlemskapssøknad må fremmes på et landsstyre før det kan behandles på det neste.

§5-3 Foreningene velger sine landsmøtedelegater i et valgt representativt organ eller på et
medlemsmøte.
§5-4 Foreningene er ansvarlige for innkrevingen av medlemskontingent for medlemmene.
§5-5 Ingen kan være medlem i mer enn en forening av gangen.
§5-6 Landsmøtet kan ekskludere foreninger som motarbeider forbundets formål. For
eksklusjonssaker gjelder de samme tidsfrister og samme voteringsorden som for
lovendringsforslag.
§5-7 For å sikre at en kan bli medlem også i de tilfeller hvor ingen lokalforening dekker området,
kan det opprettes en egen lokalforening, direkte underlagt HS hvor disse medlemmene
registreres.
§5-8 Alle medlemmer i Høyres Studenter er også medlemmer i Unge Høyres Landsforbund.

6.

Desisjonskomiteen

§6-1 Desisjonskomiteens oppgaver er:

•
•
•
•

Å overvåke at Høyres Studenters organer holder seg innenfor disse lover og de
retningslinjer som blir trukket opp av overordnede organer.
Å avholde minst ett budsjettmøte hvert halvår: Komiteen skal her spesielt vurdere om det
er budsjettmessig samsvar mellom vedtatte politiske målsettinger, og den økonomiske
ressursbruk.
Å gå igjennom innkommende lovendringsforslag og avgi uttalelse om disse til Landsmøtet.
Å utarbeide en beretning som legges frem på Landsmøtet.
Desisjonskomiteen kan pålegge forretningsfører utbetalingsstopp inntil
budsjettoverskridelsene er dekket inn.
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7.

Regnskap

§7-1 Regnskapene til HS avsluttes pr. 31.12 hvert år. Avsluttede regnskaper leveres revisor og
forbundets formann. Regnskapet er en del av Unge Høyres Landsforbunds regnskap.
Regnskapskapittelet blir gjennomgått av desisjonskomiteen.

8.

Lovendringer

§ 8-1 Høyres Studenters lover kan bare endres av ordinært landsmøte ved at 2/3 av de avgitte
stemmene er for lovendringen. Blanke stemmer er avgitte stemmer.
§ 8-2 Endringsforslag må være Arbeidsutvalget i hende minst seks uker - 6 - uker før Landsmøtet.
Arbeidsutvalget skal sende endringsforslagene til foreningene minst - 5 - uker før
Landsmøtet.
Endringer til disse forslagene skal være Arbeidsutvalget i hende minst tre - 3 – uker før
Landsmøtet. Disse skal Arbeidsutvalget sende til foreningene minst to - 2 - uker før
Landsmøtet.
§8-3 Arbeidsutvalget skal sende alle lovendringsforslag til Desisjonskomiteen.
Desisjonskomiteen avgir sin uttalelse om disse til landsmøtet.
§8-4 Lovendringer av rent redaksjonell karakter som er en konsekvens av andre lovendringer kan
likevel behandles uten å være sendt ut på vanlig måte.
En lovendring kan ikke betraktes som redaksjonell dersom Desisjonskomiteen motsetter
seg dette, eller dersom 1/10 av landsmøtedelegatene betrakter endringen som en
realitetsendring.
§8-5 Lovendringer trer i kraft fra Landsmøtets slutt dersom ikke annet vedtas av Landsmøtet med
¾ flertall.

Sist endret på Høyres Studenters 54. landsmøte på Hotell Runway, Gardermoen.
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Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling:
Arbeidsutvalget:
Leder: Andreas Oftedal
Første nestleder: Marte Sandslett Seland
Andre nestleder: Aurora Hårtveit
AU-medlem: Joakim Solheim Hatletveit
AU-medlem: Sara Alexandra Juriks
Direktevalgt til landsstyret:
Audun Foyn
Carl Jannik Egenberg Lindbæk
Desisjonskomiteen:
Charlotte Spurkeland
Heidi Fuglesang
Hedvig Heyerdahl
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