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§1
Formål
Unge Høyres Landsforbund har til hovedoppgave å verne om frihet og arbeide for en
konservativ politikk på det nasjonale og det internasjonale plan.
Unge Høyres Landsforbund samarbeider med Høyres Hovedorganisasjon.
§2
Landsforbundet består av Unge Høyres fylkesorganisasjoner, lokale foreninger og
organisasjonen Høyres Studenter.
Foreningens aktive medlemmer skal tilfredsstille de i lovene satte betingelser og bør ha fylt
15 år.
Som passive medlemmer kan opptas personer som ønsker å støtte forbundets virksomhet.
Personer, bosatt på steder hvor det ingen forening finnes, kan opptas i nærmeste forening,
fylkesforening eller de kan stå tilsluttet Landsforbundet direkte.
§3
Høyres Studenter
En ny forening kan ikke bruke navnet Høyres Studenter uten at den er tilsluttet
Landsforbundet. Høyres Studenter vedtar selv sine lover på eget Landsmøte. Loven må ikke
stå i strid med hovedprinsippene i Normallov for foreninger tilsluttet Unge Høyres
Landsforbund og skal tydelig angi organisasjonsfellesskap med Unge Høyres Landsforbund.
Høyres Studenter har anledning til å organisere seg med lokalforeninger, og andre
underliggende foreninger. Alle lokalforeningene er tilknyttet Unge Høyres
fylkesorganisasjoner og alle betalende medlemmer i Høyres Studenter er betalende
medlemmer i Unge Høyres fylkesorganisasjon.”
§4
Lokale foreninger
En ny forening kan ikke bruke navnet Unge Høyre uten at den er tilsluttet Landsforbundet.
Foreningen vedtar selv sine lover, men inntil lovene er godkjent av Unge Høyres
Landsforbund, skal foreningen drives etter Unge Høyres normallover. Loven må ikke stå i
strid med hovedprinsippene i Normallov for foreninger tilsluttet Unge Høyres Landsforbund,
og skal tydelig angi organisasjonsfellesskap med Unge Høyres Landsforbund.
En lokalforening har anledning til å organisere seg med kretsforeninger, og andre
underliggende foreninger
Kretsforeningene representerer i så fall i lokalforeningenes styre, etter regler fastsatt på
lokalforeningens årsmøte. Kretsforeningen har ingen selvstendig representasjon i Unge
Høyres Landsforbund.

§5
Fylkesorganisasjoner
Fylkesorganisasjonen skal innen sitt virkeområde fremme Unge Høyres formål. Til
Landsmøtene har fylkesorganisasjonen rett til å velge representanter som fastsatt i § 7.
Fylkesorganisasjonen skal hvert år sende sin årsberetning til Sentralstyret og forøvrig sende
regelmessige rapporter om sin virksomhet etter retningslinjer som Landsstyret fastsetter.
Fylkesorganisasjonenes virkeområde fastsettes av Landsstyret. Representanter for
lokalforeningene i fylket konstituerer fylkesorganisasjonen, velger fylkesstyre og vedtar
fylkesorganisasjonens lover.
Lovene skal innsendes til Landsforbundet til godkjennelse og må ikke stå i strid med
hovedprinsippene i Landsforbundets normallover for fylkesorganisasjoner.
§6
Fylkesstyrets oppgave er i samarbeid med Landsstyret å følge lokalforeningenes virksomhet,
bistå dem i deres arbeid, ta initiativ til dannelse av nye foreninger i fylket og fastsette
virkeområder for disse.
Fylkesstyret innkaller til ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Det påligger fylkesstyret:
a) Ved kontinuerlige rapporter å holde Landsforbundet a jour med stillingen innen fylket.
b) Å innsende til Landsstyret oppgaver over distriktsstyrets sammensetning og andre
tillitsverv.
c) Å påse at lover og forskrifter blir overholdt.
§7
Sentralstyrets medlemmer og Landsforbundets generalsekretær har adgang til alle
fylkesorganisasjoners, alle lokale foreningers og deres underavdelingers møter.
§8
Landsmøte
Ordinært Landsmøte avholdes i de år det ikke avholdes stortingsvalg eller
kommune/fylkestingsvalg, såvidt mulig innen juni måneds utgang.
Landsmøtet innkalles av landsstyret med minst 2 måneders varsel.
Til landsmøte møter som selvskrevne:
• Landsstyrets medlemmer
• Desisjonskomitéens formann
• 2 representanter for hver fylkesorganisasjon.
• Stortingsrepresentanter som er under 35 år og er medlem av Unge Høyre
• Arbeidsutvalget i Høyres Studenter, begrenset til totalt 6 delegater
Antallet delegater til fordeling mellom fylkesforeningene settes til 7,5 prosent av
beregningsgrunnlaget minus 3 fra hver fylkesforening. Beregningsgrunnlaget divideres med
antallet delegater til fordeling. Med denne kvotienten divideres antallet medlemmer i den
enkelte fylkesorganisasjon.
Beregningsgrunnlaget er fylkesorganisasjonenes betalende medlemmer, som er
gjennomsnittet av det antall medlemmer som det er betalt kontingent for til Landsforbundet,

ved utgangen av det nest siste og siste år før Landsmøtet. Delegatfordeling foretas på
grunnlag av de andeler av kontingenten som er Landsforbundet i hende innen utgangen av
året.
Landsmøtet skal imidlertid aldri bestå av mindre enn 160 delegater pluss selvskrevne eller
mer enn 220 delegater pluss selvskrevne.
Blir det ved fordelingen nødvendig å velge mellom fylkesorganisasjoner som kommer ut av
divisjonen med samme brøk, bestemmes rekkefølgen av fylkesorganisasjonens vervetall i
tiden 01.07 - 30.12 i året før Landsmøtet. Står noen foreninger fortsatt likt, foretas
loddtrekning.
Innkalling og saksdokumenter kan sendes elektronisk til landsmøtets deltakere og omdeles
skriftlig til deltakerne før Landsmøtets åpning
Unge Høyres Generalsekretær møter på landsmøtet med tale og forslagsrett.
Ved Landsmøtets åpning velges en fullmaktskomité til å gjennomgå delegatenes fullmakter.
På ordinært Landsmøte skal følgende saker behandles:
a) Valg av fullmaktskomité
b) Fullmaktskomitéens beretning
c) Landstyrets beretning
d) Desisjonskomitéens beretning
e) Lovendringer
f) Arbeidsplan
g) Fastsettelse av minstekontingent i Unge Høyre
h) Innkomne forslag
i) Valg av;
- leder
- første nestleder
- andre nestleder
- fire medlemmer av sentralstyret
- to landsmøtevalgte medlemmer av landsstyret
- to revisorer dersom statsautorisert revisor ikke benyttes
- desisjonskomité bestående av leder og fem medlemmer
- lovkomité bestående av leder og 2 medlemmer
§9
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.
Skulle leder eller begge nestlederne falle fra eller trekke seg ut i funksjonstiden, velger
Landsstyret ny leder eller nestleder blant Sentralstyrets medlemmer.
Landsstyret innkalles av fungerende leder og når Sentralstyret eller minst 9 av Landsstyrets
medlemmer forlanger det. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er tilstede, deriblant en fra lederkollegiet.

Landsstyret innkalles minst to ganger i året til behandling av arbeidsprogram, partiets valgprogrammer samt de saker som fremmes for Landsstyret av Sentralstyret. Landsstyret velger
Unge Høyres representanter til Høyres Landsmøte.
§ 10
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.
§ 11
Sentralstyret
Sentralstyret består av de landsmøtevalgte sentralstyremedlemmene og lederen i Høyres
Studenter. Sentralstyret behandler de saker som ikke direkte er lagt under Landsstyret.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant
leder eller en av nestlederne. Sentralstyret innkalles av fungerende leder og når leder,
nestlederne eller minst 3 av Sentralstyrets medlemmer forlanger det.
Utskrift av Sentralstyrets protokoll sendes Landsstyret.
§ 12
Sentralstyret har fullmakt til:
a) å oppnevne et programutvalg
b) å foreta ansettelser. For andre stillinger enn generalsekretær kan sentralstyret gi
generalsekretæren fullmakt til å foreta ansettelser.
c) å oppnevne komitéer
d) å innkalle fylkes- og lokalforeningenes styrer
e) å pålegge fylkes- og lokalforeningers styrer å innkalle til ordinært eller ekstraordinært
årsmøte. Etterkommer ikke styret dette pålegg innen 3 uker, kan Sentralstyret selv innkalle
til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte i vedkommende fylkes- eller lokalforening med 14
dagers varsel. Ved en slik innkallelse kan Sentralstyret nedsette nødvendige komiteer for å
gjennomføre årsmøtet.
f) å sette fylkesforeninger under midlertidig økonomisk administrasjon, dersom det
foreligger mistanke om økonomiske missligheter som kan påvirke landsforbundets
økonomi. Fylkesforeningen kan anke et slikt vedtak inn for landsstyret.
§ 13
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.
§ 14
Sentralstyret kan oppnevne representanter til deltagelse i møter og forhandlinger med andre
organisasjoner hvor dette måtte være nødvendig.
Representantene plikter å holde Sentralstyret underrettet om sitt arbeide, og kan ikke forplikte
Landsforbundet uten mandat fra Sentralstyret. Sentralstyret redegjør for denne del av
virksomheten overfor Landsmøtet.
§ 15
Desisjonskomitéen
Desisjonskomitéen følger landsforbundets virksomhet, gjennomgår regnskap og
revisjonsberetning, og avgir beretning til Landsmøtet.
§ 16
Lovkomiteen
Lovkomiteen gjennomgår og godkjenner fylkesorganisasjonenes og lokalforeningenes lover.
Lovkomiteen avgir innstilling til Unge Høyres landsmøte vedrørende endringer i lov for Unge
Høyres Landsforbund. Lovkomiteen gir rådgivende uttalelser ved lovtolkningsspørsmål.
§ 17
Kontingent
Fylkesorganisasjonene fastsetter selv medlemskontingenten. Hvert ordinære landsmøte
fastsetter en minstekontingent for alle foreninger.
Lokalforeningenes årlige kontingent til Unge Høyres Landsforbund fastsettes på hvert
ordinære Landsmøte. Andelen av kontingent til Unge Høyres Landsforbund skal utgjøre 10%
av gjeldende minstekontingent, dog minimum kr. 5.§ 18
Avstemning
Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det skal velges, eller hvis et
tilstedeværende medlem forlanger det. Valg på leder og nestledere foregår alltid skriftlig.
Ved valg på en enkelt tillitsmann kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen
har oppnådd dette flertall ved første avstemning, holdes bundet omvalg mellom de to
kandidatene som oppnådde flest stemmer.
Når det er valg på flere tillitsmenn under ett, og det er nødvendig med skriftlig avstemning,
må det på hver stemmeseddel stemmes på det antall kandidater som skal velges. I tilfelle
stemmelikhet foretas bundet omvalg. Dersom det etter omvalget er stemmelikhet, avgjøres
utfallet ved loddtrekning.
Andre avstemninger skal være åpne, såfremt ikke skriftlig avstemning forlanges. Forslag som
ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, ansees som forkastet.

Hver delegat har en stemme. I alle andre valg enn personvalg har lederen dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
§ 19
Lovforandring
Forslag til forandringer i lovene må være postlagt senest 6 uker før ordinært eller 14 dager før
ekstraordinært landsmøte. Lovforandring krever 2/3 flertall.
§ 20
Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 30 dagers varsel, når Landsstyret eller
Sentralstyret bestemmer det eller når styrene i minst 1/3 av de tilsluttede foreninger forlanger
det.
Dagsorden oppsettes av Landsstyret. Utover punkt a og b i åttende ledd i paragraf 7,
dagsorden for ordinært landsmøte, fastsettes sakslisten i samsvar med møtets formål.
§ 21
Æresmedlemmer
For æresmedlemmer gjelder særskilte statutter.
§ 22
Oppløsning
Beslutning om forbundets oppløsning må for å være endelig vedtas med 2/3 flertall av to
påfølgende Landsmøter, med minst 1 måneds mellomrom.
I tilfelle av oppløsning blir Landsforbundets midler å anvende etter Landsmøtets beslutning,
og arkivet overlates Høyres Hovedorganisasjon.

