Landsstyrets medlemmer
Sentralstyret
Unge Høyres fylkesforeninger
Høyres Studenters arbeidsutvalg
Desisjonskomiteens leder
Lovkomiteens leder
Løvebakken Unge Høyre
Oslo, 01.08.2020

Offisiell innkalling til Unge Høyres 55. ordinære
Landsmøte
Det vises til Lov for Unge Høyres Landsforbund § 8 Landsmøte. Det innkalles med dette til Unge
Høyres 55. ordinære landsmøte på Sundvolden Hotell, 02. - 04. oktober 2020.
Landsmøtet innkalles med minst to måneders varsel.
I henhold til Lov for Unge Høyres Landsforbund skal det på ordinært landsmøte behandles følgende
dagsorden:
a) Valg av fullmaktskomité
b) Fullmaktskomiteens beretning
c) Landsstyrets beretning
d) Desisjonskomiteens 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 to medlemmer.
Til sak f) har landsstyret i april 2019 satt ned to programkomiteer som har jobbet frem to politiske
program. Et program for utenriks, og ett program for økonomisk bærekraft. Programutkastene er
avgitt og vil bli sendt landsstyret innen 31. juli. Landsstyret vil behandle programutkastet på sitt
møte 01. – 02. august og avgi innstilling til landsmøtet.
Landsstyrets innstilling til redaksjonskomité og resolusjonskomité blir sendt til delegatene 21.
august. Arbeidet i redaksjons- og resolusjonskomiteen vil starte etter landsstyrets innstilling er
gjort kjent for delegatene.
Alle andre saker vil bli behandlet etter innstilling fra sentralstyret, lovkomiteen eller valgkomiteen.
Valgkomiteen ble nedsatt i møte i landsstyret 29. februar - 01. mars. Valgkomiteen har selv
vedtatt sin fremdriftsplan, og innstillingen vil bli sendt ut til delegatene senest ved utsendelsen 16.
september 2020.

Covid-19
På grunn av covid-19-pandemien kan det hende landsmøtet ikke kan gjennomføres som normalt.
Vi ber om at det tas forbehold om at landsmøtet kan nedjusteres i størrelse og/eller antall dager i
tråd med råd fra helsemyndighetene.
Frister

Dato

Handling

Ansvar

31. juli

Programkomiteenes innstilling blir sendt til Landsstyret.

Unge Høyres Landsforbund

01. august

Landsstyret vedtar den offisielle innkallingen til Unge
Høyres 55. ordinære Landsmøte.

Landsstyret

02. august

Offisiell innkalling blir sendt ut

Unge Høyres Landsforbund

01. - 02.
august

Landsstyret behandler innstillinger og vedtar innstilling
på dagsorden. Innstiller på programmer.

Landsstyret

15. august

Innmelding av delegasjonens sammensetning og
observatører til UHL.

Fylkesorganisasjonene

15. august

Frist for lovendringsforslag.

Alle medlemmer.

20. august

Frist for påmelding til landsmøtet

Fylkesorganisasjonene.

21. august

Første utsendelse til delegatene.

Unge Høyres Landsforbund

31. august

Frist for å betale delegatavgift til landsmøtet.

Fylkesorganisasjonene.

31. august

Frist for innbetaling av ubetalt gjeld samt
innrapporteringer og regnskap.

Fylkesorganisasjonene/UHL

01. september

Frist for endringsforslag, resolusjoner og alt annet som
skal behandles på landsmøtet.

Alle delegater/

04. september

2. utsendelse til alle delegater.

Unge Høyres Landsforbund

11. september

Første møte i redaksjonskomiteen(e)

Unge Høyres Landsforbund

10. september

Første møte i resolusjonskomiteen

Unge Høyres Landsforbund

16. september

Siste frist for utsendelse av valgkomiteens innstilling

Unge Høyres Landsforbund

16. september

3. utsendelse til alle delegater.

Unge Høyres Landsforbund

02. oktober

Innsjekk landsmøtet.

Alle delegater og observatører

fylkesorg/sentralstyret

Merk spesielt:
15. august
Lovendringsforslag skal i henhold til Unge Høyres lover sendes inn senest 6 uker før
landsmøtet. Dersom dette ikke overholdes vil ikke endringsforslagene tas opp på
dette landsmøtet.
15. august

Delegatavgiften vil faktureres fylkene straks etter frist for innmelding av
delegasjonens sammensetning (15. august). Fylkesforeningene har frist til 31.
august til å betale delegatavgiften.

31. august

Fylker med gjeld til Unge Høyres Landsforbund har frist 31. august til å betale.
For de fylker med gjeld etter denne dato vil hotellrom på landsmøtehotellet bli
avbestilt.

01. september Alle forslag må foreligge denne dato. Forslag som kommer etter denne dato vil ikke
bli behandlet på landsmøtet.
Fullmaktsbevis, stemmesedler og stemmeskilt vil ikke bli utlevert før
delegatavgiften er betalt.

Med vennlig hilsen
Unge Høyres Landsforbund

Sandra Bruflot
Leder

Mille Johanne Christensen
Generalsekretær

Fordeling av landsmøtedelegater
Unge Høyres Landsforbund har nå gått igjennom medlemslistene for 2018 og 2019. Medlemstallet
her danner grunnlag for fordelingen av landsmøtedelegater til Unge Høyres 55. ordinære
landsmøte i 2020. Utregningen er foretatt med bakgrunn i Lov for Unge Høyres Landsforbund § 8
Landsmøte.
Utdrag fra § 8 Landsmøte:
«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 fylkesorganisasjonens betalende medlemmer, som er gjennomsnittet av
det antallet medlemmer som det er betalt kontingent for Landsforbundet, ved utgangen av det
nest siste og siste året før Landsmøtet. Delegatfordelingen foretas på grunnlag av de andeler av
kontingenten som er Landsforbundet i hende innen utgangen av året.
Blir det ved fordeling nødvendig å velge mellom fylkesorganisasjoner som kommer ut av divisjonen
med samme brøk, bestemmes rekkefølgen av fylkesorganisasjonens vervetall i tiden 01.07 – 20.12
i året før Landsmøtet. Står noen foreninger fortsatt likt, foretas loddtrekning.»

