Forslag til endring av
LOV FOR UNGE HØYRES LANDSFORBUND

Det har innen fristen innkommet tre endringsforslag til Unge Høyres lover.
Endringsforslag 1:
Fremmet av: Unge Høyres Landsstyre
§ 9 første setning: «Landsstyret består av Sentralstyret, to landsmøtevalgte
medlemmer, fylkeslederne med nestlederne
som personlige varamenn og leder av Høyres Studenter med nestlederne som
personlige varamenn» Endres til:
Landsstyret
Landsstyret består av Sentralstyret, to landsmøtevalgte medlemmer, lederne i
fylkesorganisasjonen, én representant fra hver stortingsvalgkrets som ikke er
representert ved fylkesleder, leder av Høyres Studenter, med nestlederne som
personlige varamenn.
Fylkesorganisasjoner som dekker flere stortingsvalgkretser velger i egne valg på
årsmøtet/generalforsamlingen én representant fra hver stortingsvalgkrets som
ikke er representert ved valgt fylkesleder. Til hver representant velges det to
vararepresentanter.
Anbefales vedtatt av Lovkomiteen.
Endringsforslag 2:
Fremmet av: Unge Høyres Landsstyre
§ 9 om eksklusjon ny §10 øvrige forskyves ved implementering av forslaget
Eksklusjon
Landsstyret kan med 2/3 flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer eller
foreninger når medlemmer eller foreninger:
1) Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på
Landsforbundets formålsparagraf.
2) Ved sin handlemåte har påført Unge Høyre vesentlig skade utad eller innad,
eller forbrutt seg mot Unge Høyres lover og/eller Unge Høyres etiske
retningslinjer.

3) Er medlem av et annet politisk parti
4) Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1,2 eller 3.
Medlemmer som er ekskludert av Unge Høyres fylkesforeninger kan anke
avgjørelsen inn for Unge Høyres landsstyre. Landsstyret kan med 2/3 flertall
beslutte å oppheve en eksklusjon. En eksklusjon kan enten være en eksklusjon
fra retten til å inneha verv i organisasjonen eller en eksklusjon av medlemskap.
Vedtaket kan ikke omgjøres før minst tre år har gått. Den ekskluderte må i slike
tilfeller søke sin forening om å bli tatt opp som medlem.
Anbefales vedtatt av Lovkomiteen.
Endringsforslag 3
Fremmet av: Unge Høyres Landsstyre
§ 11 e blir ny §12 øvrige forskyves ved implementering av forslaget
§ 11 e Suspensjon
Sentralstyret kan med et flertall av 5 medlemmer av Sentralstyret fatte vedtak
om suspensjon for medlemmer, foreninger og tillitsvalgte i Unge Høyre for 3,6,
eller 12 måneder når medlemmer eller foreninger:
1) Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på
Landsforbundets formålsparagraf.
2) Ved sin handlemåte har skadet Landsforbundet utad eller innad, forbrutt seg
mot dets lover eller Unge Høyres etiske retningslinjer.
3) Er medlem av et annet politisk parti
4) Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1,2 eller3.
Avgjørelsen kan ankes innen 14 dager etter vedtaket til landsstyret for endelig
vedtak. Landsstyret er endelig ankeinstans for vedtak om suspensjon fattet på
fylkesnivå.
Suspensjonsvedtak gjelder alle verv i Unge Høyre.
Anbefales vedtatt av Lovkomiteen.

