Dagsorden er fastsatt av Oslo Unge Høyres lover, og er som følger:
SAK 1. Åpning og formaliteter
SAK 2. Distriktsstyrets årsberetning
SAK 3. Desisjonskomiteens foreløpige beretning
SAK 4. Lovforslag og andre innmeldte forslag
SAK 5. Valg av leder for 1 år av gangen
SAK 6. Valg av 1. nestleder for 1 år av gangen
SAK 7. Valg av 2. nestleder for 1 år av gangen
SAK 8. Valg av 4 medlemmer til Arbeidsutvalget for 1 år av gangen
SAK 9. Valg av 3 medlemmer til Distriktsstyret.
SAK 10. Valg av 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor.
SAK 11. Valg av 2 medlemmer til Desisjonskomiteen som velges for 2 år av gangen.
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Tidsplan for Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2020
10:00-10:30
•

Innsjekk

Det vil bli forskjellige innsjekkstider for ulike kohorter. Mer info om innsjekk
kommer.

10:30-10:45

Åpning og formaliteter

•

Leder, Håkon Andreas Flydal, ønsker velkommen og setter møtet

•

Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

•

Valg av ordstyrere

•

Godkjennelse av forretningsorden

•

Valg av referent

•

Valg av Generalforsamlingsprotokollunderskrivere

•

Valg av tellekorps

10:45-11:00

Hilsningstaler

11:00-11:20

Distriktsstyrets årsberetning

•

Leders innledning

•

Debatt om Distriktsstyrets årsberetning og den politiske situasjonen

11:20-11:35

Lovforslag og andre innmeldte forslag

•

Lovforslag

•

Kontingentfastsettelse

11:35-13:00

Programbehandling/Resolusjonsbehandling

•

Sjur Oskar Korsæth redegjør for Arbeidsutvalgets innstilling

•

Forslagsstiller redegjør for resolusjonsforslaget

•

Debatt

13:00-13:30

Lunsj på plassene

13:30-15:00

Videre programbehandling/resolusjonsbehandling
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•

Forslagsstiller redegjør for resolusjonsforslaget

•

Debatt

14:50-15:00
•

Desisjonskomiteens foreløpige beretning

Ved leder eller medlem av desisjonskomiteen

15:00-15:20

Valg

•

Valg av leder for 1 år av gangen

•

Valg av 1 nestleder for 1 år av gangen

•

Valg av 2 nestledere for 1 år av gangen

•

Valg av 4 medlemmer til Arbeidsutvalget for 1 år av gangen

•

Valg av 3 medlemmer til Distriktsstyret for 1 år av gangen

•

Valg av 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor for 1 år av gangen

•

Valg av 2 medlemmer til Desisjonskomiteen som velges for 2 år av gangen

15:20-16.15

Avslutning

•

En liten oppkvikker deles ut på plassene

•

Taler

•

Oslo Unge Høyres generalforsamling avsluttes og heves av nyvalgt ledertrio.
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