Lovendringsforslag til Generalforsamling i
Oslo Unge Høyre 2020

Endringsforslag 1
Innsendt av: Fatima Hadouchi
Endre §1 Navn og formål fra:
Distriktsorganisasjonens navn er Oslo Unge Høyre. Dens formål er å samle all ungdom som
vil verne om frihet og arbeide for konservativ politikk på det nasjonale og internasjonale plan.
Videre å utbygge Unge Høyres organisasjon i distriktene og være bindeledd mellom
lokalforeningene og Unge Høyres Landsforbund.
Endre §1 Navn og formål til:
Distriktsorganisasjonens navn er Oslo Unge Høyre. Dens formål er å samle all ungdom og
unge voksne til å verne om frihet og arbeide for liberalkonservativ politikk på det nasjonale
og internasjonale plan. Videre å utbygge Unge Høyres organisasjon i distriktene, og være
bindeledd mellom lokalforeningene og Unge Høyres Landsforbund.

Lovkomiteens forslag
Lovkomiteens forslag er å avvise dette forslaget.

Begrunnelse
Oslo Unge Høyre bør og skal ha samme tekst som Unge Høyres Landsforbund.
De benytter i dag kun begrepet «konservativ politikk», og dette bør også være Oslo Unge
Høyres begrep.
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Endringsforslag 2
Innsendt av: Oscar Chr. Husebye, Mathias Hofgaard Bjørgung, Stine Bentzen, Nikolai
Bjerke Dyvik, Herman Helling.
Forklaring: Gjennomstrøket er foreslått fjernet og fet skrift er foreslått lagt til. Kursiv er
kommentarer og ikke lovforslag.

Paragraf 1: Navn og formål
Distriktsorganisasjonens navn er Oslo Unge Høyre. Dens formål er å samle all ungdom som
vil verne om frihet og arbeide for konservativ politikk på det lokale, nasjonale og
internasjonale plan. Videre å utbygge Unge Høyres organisasjon i distriktene og være
bindeledd mellom lokalforeningene og Unge Høyres Landsforbund.
Kommentar: Det er naturlig at foreningen også skal jobbe for vår politikk på det lokale plan i
Oslo.

Paragraf 2: Medlemsorganisasjoner
Distriktsorganisasjonen består av alle Unge Høyres lokalforeninger i Oslo, inkludert Den
Konservative Studenterforening.
Kommentar: Det er naturlig å også nevne DKSF.

Paragraf 3: Medlemskap
Organisasjonens medlemmer skal tilfredsstille de i lovene satte betingelser og bør ha fylt 15
år.
Som medlemmer kan opptas dem som er enig i foreningens formål og som ikke tilfredsstiller
kriteriene for ekskludering i denne lov. Medlemmer bør ha fylt 15 år.
Paragrafen viser til at medlemmer må oppfylle betingelsene i loven, uten at disse betingelsene
er nedfelt noen andre steder i loven. Naturlig at betingelsene står under paragrafen om
medlemskap.
2

Paragraf 4: Ekskludering
Distriktsorganisasjonen kan ekskludere, suspendere eller gi advarsler til medlemmer eller
foreninger som:
1. Erkjenner Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på
foreningens grunnsyn.
2. Ved sin handlemåte har skadet Unge Høyre utad eller innad eller har forbrutt seg mot
organisasjonens eller et av dens organers lover.
3. Ikke retter seg etter advarsler.
4. Er medlem av et annet politisk parti.
Beslutning om ekskludering, suspensjon og advarsel fattes av Distriktsstyret.
Beslutninger herom krever 2/3 flertall.
Distriktsstyrevedtak om ekskludering kan av vedkommende bringes inn for Unge
Høyres Landsstyre.
Kommentar: Erkjenne og bekjenne er ulike ord. Erkjenne er feil i denne sammenheng. Viktig
å presisere -politisk- parti. Står ingenting i paragrafen om hvilket organ som skal fatte
ekskluderingsvedtak (bortsett fra i neste paragraf om anke, der står distriktsstyret nevnt),
derfor er det foreslått å legge inn en setning om at det er DS som fatter slike vedtak. Siste
setning: Det er unaturlig å ha en egen paragraf om anke av ekskluderingssaker, så
forslagstiller foreslår å slå disse sammen (se under).

Paragraf 5: Anke
Distriktsstyrevedtak om ekskludering kan av vedkommende bringes inn for Unge Høyres
Landsstyre.
Kommentar: Strykes i sin helhet pga. sammenslått med tidligere paragraf. Resterende
paragrafnumre rykker frem.
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Paragraf 11: Distriktsstyret
Distriktsstyret er organisasjonens øverste administrative organ mellom generalforsamlingene
og består av:
- Arbeidsutvalget
- Lederne for Oslo Unge Høyres lokalforeninger
- 1. og 2. nestledere i Oslo Unge Høyres lokalforeninger
- 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen
Distriktsstyret mottar Desisjonskomiteens beretning for foregående år. Distriktsstyret velger
representanter til Oslo Høyres Representantskap. Distriktsstyret avgir innstilling på kandidater
til kommune- og stortingsvalg.

Paragraf 12: Distriktsstyrets oppgaver Paragraf 12 slåes sammen med 11. Resterende
paragrafnumre rykker frem.
Det pålegges Distriktsstyret:
1. I samarbeid med Unge Høyres Landsforbund å lede distriktets organisatoriske
fellesoppgaver.
2. Å påse at lover og forskrifter overholdes.
3. Ved jevnlig rapportering å holde Unge Høyres Landsforbund á jour med stillingen i
distriktet.
4. Å innsende Unge Høyres Landsforbund oppgaver over Representantskapets medlemmer og
andre tillitsverv, samt andre oppgaver av organisatorisk art.
Distriktsstyret har rett til å pålegge lokalforeningene å holde medlemsmøter, styremøte,
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Etterkommer ikke lokalforeningene dette
innen 3 uker, kan Representantskapet selv innkalle til nevnte møter med 14 dagers varsel.
Kommentar: Unaturlig å dele distriktsstyret i to paragrafer. Både i paragraf 11 og 12
redegjøres det for DS sine oppgaver i dagens lov.
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Paragraf 15: Økonomi
Arbeidsutvalget er ansvarlig for organisasjonens økonomi. Det påligger Arbeidsutvalget
jevnlig å orientere Distriktsstyret om organisasjonens økonomiske situasjon.
Desisjonsutvalgetkomitéen er godkjent organ for godkjenning av foreningens regnskap.
Kommentar: Vi har ingenting som heter desisjonsutvalg i OUH. Desisjonskomitéen velges på
genfors hvert år.

Lovkomiteens forslag
Lovkomiteen anbefaler at det settes ned en representativ arbeidsgruppe som ser på Oslo Unge
Høyres lover som helhet opp mot/sammenlignet med Unge Høyres Landsforbunds sine lover,
og at utvalget i god tid før neste generalforsamling kommer tilbake med sine anbefalinger og
vurderinger.
De innkomne forslag er på et detaljnivå som gjør det vanskelig å anbefale dem uten en
grundig vurdering.

Når det gjelder forslaget om at OUH skal jobbe for en konservativ politikk også på det lokale
nivå, mener vi det fint kan vedtas allerede nå.
Lovkomiteen er ikke kjent med at desisjonskomiteen har skiftet begrep til desisjonsutvalg, og
også Unge Høyres Landsforbund opererer med begrepet «desisjonskomite».
Vi anbefaler derfor formuleringen om at det skal hete desisjonskomite.
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