OSLO UNGE
HØYRES
LOVER
§

§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 nasjonale og internasjonale plan.
Videre å utbygge Unge Høyres organisasjon i distriktene og være bindeledd mellom
lokalforeningene og Unge Høyres Landsforbund.
§2
Medlemsorganisasjoner
Distriktsorganisasjonen består av alle Unge Høyres lokalforeninger i Oslo.
§3
Medlemskap
Organisasjonens medlemmer skal tilfredsstille de i lovene satte betingelser og bør ha fylt 15 år.
§4
Ekskludering
Distriktsorganisasjonen kan ekskludere, suspendere eller gi advarsler til medlemmer eller
foreninger som:
1.
Erkjenner 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 parti.
Beslutninger herom krever 2/3 flertall.
§5
Anke
Distriktsstyrevedtak om ekskludering kan av vedkommende bringes inn for Unge Høyres
Landsstyre.
§6
Organer
Oslo Unge Høyre har følgende organer:
a)
Generalforsamling
b)
Representantskap
c)
Distriktsstyre
d)
Arbeidsutvalg
§7
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Oslo Unge Høyre holdes hvert år, i løpet av september eller oktober
måned. Generalforsamlingen innkalles skriftlig til organisasjonens medlemmer med 3 ukers
varsel. Generalforsamlingen innkalles av Distriktsstyret. Sakspapirene skal foreligge til
gjennomsyn minst to uker før generalforsamlingen avholdes.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer som har betalt sin kontingent innen tre uker
før generalforsamlingen, samt livsvarige medlemmer og æresmedlemmer.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertall beslutte at generalforsamlingen skal foregå for åpne
dører.
Hver representant har 1 stemme. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt.
§8
Dagsorden
Generalforsamlingen skal ledes av organisasjonens fungerende leder, med mindre
generalforsamlingen velger en annen til å lede møtet. Dagsorden for generalforsamlingen er:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Åpning og formaliteter
Distriktsstyrets årsberetning
Desisjonskomiteens foreløpige beretning
Lovforslag og andre innmeldte forslag
Valg av leder for 1 år av gangen
Valg av 1. nestleder for 1 år av gangen
Valg av 2. nestleder for 1 år av gangen
Valg av 4 medlemmer til Arbeidsutvalget for 1 år av gangen
Valg av 3 medlemmer til Distriktsstyret
Valg av 2 revisorer eller 1 statsautorisert revisor
Valg av 5 medlemmer til Desisjonskomite som velges for 2 år av gangen, slik at det
vekselsvis velges 2 og 3 medlemmer.
Valg av 3 medlemmer til lovkomiteen for 2 år av gangen

§9
Valg
Personvalg forgår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn plasser som skal besettes, eller
hvis det er minst ett av de tilstedeværende medlemmene som forlanger det. Valg av leder foregår
alltid skriftlig. Ved valg av en enkelt tillitsmann kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer.
På hver avgitte stemmeseddel kan det kun stemmes på det antall kandidater som skal velges. I
tilfelle stemmelikhet foretas det, når det gjelder valg av en tillitsmann, omvalg mellom de
kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Tilsvarende foretas det omvalg når det skal velges flere tillitsmenn under ett og det er
stemmelikhet for kandidaten til den siste plass som skal besettes. Ved fortsatt stemmelikhet
avgjøres valget ved loddtrekning.
Andre voteringer enn personvalg skal være skriftlige hvis minst 1/3 av de stemmeberettigede
forlanger det.
Forslag som ikke oppnår halvparten av de avgitte stemmene anses som forkastet.
Generalforsamlingens beslutninger unntatt lovbeslutninger og personvalg treffes ved alminnelig
flertall.
I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke personvalg.
§ 10 Representantskapet
Distriktsorganisasjonens øverste politiske organ mellom Generalforsamlingene er
Representantskapet.
Tilgang til Representantskapet har alle som er betalende medlemmer av Oslo Unge Høyre.
Arbeidsutvalget kan invitere gjester og innledere til representantskapets møter.
Distriktsorganisasjonens politiske ledelse ligger under Representantskapet som sammenkalles av
lederen når vedkommende finner det nødvendig, eller forlangende av Arbeidsutvalget,
Distriktsstyret eller av betalende medlemmer av Oslo Unge Høyre.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minimum 20 medlemmer er tilstede.

§ 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.
§ 12 Distriktsstyrets oppgaver
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.
§ 13 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av leder, 2 nestledere og 4 arbeidsutvalgsmedlemmer. Arbeidsutvalget
oppnevner de nødvendige komiteer og utvalg og gir instrukser for disse. Arbeidsutvalgets
medlemmer har adgang til alle lokalforeningers møter og generalforsamlinger.
Arbeidsutvalgets medlemmer plikter å bistå lokalforeningene i deres virke.
Arbeidsutvalget har ansvar for revisjon og oppfølging av lokalforeningenes regnskap.
Arbeidsutvalget innstiller Oslo Unge Høyres representanter til Oslo Høyres komiteer og utvalg.
Distriktsstyret kan i særlige tilfeller innvilge enkeltpersoner observatørstatus i Arbeidsutvalget.
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av distriktsorganisasjonens fungerende leder med
minimum 4 dagers skriftlig varsel til organisasjonens medlemmer hvis enten
1.
Distriktsstyret måtte ønske det, eller
2.
1/10 av distriktsorganisasjonens medlemmer finner det nødvendig.
§ 15 Økonomi
Arbeidsutvalget er ansvarlig for organisasjonens økonomi.
Det påligger Arbeidsutvalget jevnlig å orientere Distriktsstyret om organisasjonens økonomiske
situasjon.
Desisjonsutvalget er godkjent organ for godkjenning av foreningens regnskap.
§ 16 Frister
Forslag om endringer i distriktsorganisasjonens lover må fremsettes skriftlig og må være
distriktsorganisasjonenes leder i hende senest 14 dager før generalforsamlingen.

Lovendring krever 2/3 flertall.
Andre saker ønsket tatt opp på generalforsamlingen skal være distriktsorganisasjonens leder i
hende senest 8 dager før generalforsamlingen finner sted.
§ 17 Æresmedlemmer
For æresmedlemmer i Oslo Unge Høyre gjelder særskilte statutter.
§ 18 Oppløsning
Oppløsning av distriktsorganisasjonen kan kun skje når minst to ordinære generalforsamlinger
etter hverandre med 2/3 flertall har uttalt seg for det.
Den siste av disse fatter beslutning om anvendelse av distriktsorganisasjonens midler.
Sist endret 11. oktober 2014, Oslo Unge Høyres Generalforsamling.

