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Vedtekter for Akershus Unge Høyre
Vedtatt på generalforsamlingen den 3. desember 1981. Endring på årsmøte 12. oktober 1996, årsmøtet 20.
september 1998, årsmøtet 23.oktober 1999, årsmøtet 23 september 2000 og årsmøtet 3.november 2001,
generalforsamling 14. september 2002, generalforsamling 4.september 2004, generalforsamling 2.september
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oktober 2013, generalforsamling 27. september 2014 og generalforsamling 24. september 2020.

NAVN OG FORMÅL
§ 1.

Fylkesorganisasjonens navn er Akershus Unge Høyre.

§ 2.

Akershus Unge Høyres formål er å:
a) samle ungdom som vil verne om friheten og arbeide for en konservativ politikk, både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
b) styrke og utbygge Unge Høyres politikk i fylket.

§ 3.

Akershus Unge Høyre er tilsluttet Unge Høyres Landsforbund og består av Unge Høyres
lokalforeninger i Akershus.

ÆRESMEDLEMSKAP
§ 4.

Æresmedlemmer i Akershus Unge Høyre utnevnes av Generalforsamlingen etter
innstilling fra Arbeidsutvalget. Som æresmedlem kan utnevnes personer som har gjort
en særlig fortjenstfull innsats for den konservative sak, både politisk og organisatorisk.

§ 5.

Æresmedlemmer har de samme rettigheter som andre ordinære medlemmer i Akershus
Unge Høyre, men betaler ingen kontingent. Æresmedlemmer har status som
observatører i Fylkesstyret og ved Generalforsamling

ARBEIDSUTVALGET
§ 6.

Arbeidsutvalget velges av Generalforsamlingen og står for den daglige driften ledelsen
av arbeidet i Akershus Unge Høyre. Arbeidsutvalget består av leder, 1. og 2. nestleder og
3-6 Arbeidsutvalgsmedlemmer.

§ 7.

Arbeidsutvalgets oppgaver er å:
a) lede det politiske og administrative arbeidet i Akershus Unge Høyre.
b) vedta budsjett for Akershus Unge Høyre.
c) holde kontakten med lokalforeningene, bistå dem i deres arbeid og om nødvendig
samordne aktivitetene mellom lokalforeningene.
d) holde kontakten med Unge Høyres Landsforbund og Akershus Høyre.
e) oppnevne Akershus Unge Høyres representanter til Unge Høyres Landsforbunds og
Akershus Høyres komiteer, utvalg, kurs og møter.
f) innstille i saker som skal behandles av Fylkesstyret.

g) utføre de arbeidsoppgaver som Generalforsamling eller Fylkesstyret måtte pålegge
Arbeidsutvalget.
h) holde Desisjonskomiteen løpende orientert om foreningens økonomiske status
§ 8.

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Arbeidsutvalget sammenkalles så ofte lederen eller minst to av medlemmene finner det
nødvendig.

§ 9.

Arbeidsutvalget kan suppleres ved vedtak i Fylkesstyret.

§ 10.

Det føres protokoll fra Arbeidsutvalgets møter, som skal fremlegges for Fylkesstyret og
Desisjonskomiteen.

FYLKESSTYRET
§ 11.

(1)

Fylkesstyret i Akershus Unge Høyre er lokalforeningenes og arbeidsutvalgets
felles forum. Fylkesstyret er Akershus Unge Høyres høyeste organ mellom
generalforsamlingene og ledes av Akershus Unge Høyres leder.

(2)

Fylkesstyret består av Arbeidsutvalget, 2-4 generalforsamlingsvalgte
representanter, lederen for hver lokalforening med mer enn 3 betalende
medlemmer.

§ 12.

(3)

Fylkesstyret kan innvilge observatørstatus der dette finnes hensiktsmessig.

(1)

Ordinære fylkesstyremøter sammenkalles av Arbeidsutvalget minst to ganger i
halvåret med to ukers varsel. 3 lokalforeninger kan kreve Fylkesstyret
sammenkalt.

(2)

Sakspapirer til Fylkesstyret ligger til gjennomsyn på Akershus Unge Høyres
kontorer senest 10 dager før møtet. Representanter som ønsker det kan få
disse tilsendt.

§ 13.

Fylkesstyrets oppgaver er å:
a) gjennomgå protokollene fra Arbeidsutvalgets møter.
b) kontrollere budsjett og regnskap en gang i kvartalet. Regnskap og budsjett bør
være fylkesstyremedlemmer i hende en uke før Fylkesstyremøtet.
c) vedta halvårsplan og større aksjoner.
d) oppnevne

komiteer

og

utvalg,

herunder

valgkomité,

plankomité

resolusjonskomité.
e) foreta eventuell supplering av Arbeidsutvalget.
f) velge Akershus Unge Høyres kandidater til Sentralstyret i Unge Høyre.

og

POLITISK FORUM
§ 14.

(1)

Politisk Forum vedtar Akershus Unge Høyres politikk mellom
Generalforsamlingene og er åpent for alle betalende medlemmer i Akershus
Unge Høyre.

(2)

Observatørstatus på møtene kan innvilges av Politisk Forum der dette finnes
hensiktsmessig.

(3)

Politisk Forum ledes av Akershus Unge Høyres leder eller lederens stedfortreder.

(4)

Politisk Forum sammenkalles av Arbeidsutvalget minst to ganger i halvåret, med
en til to ukers varsel. Alle politiske dokumenter skal være tilgjengelig på Akershus
Unge Høyres kontorer for gjennomgang i forkant av Politisk Forum.

GENERALFORSAMLING
§ 15.

(1)

Generalforsamlingen er Akershus Unge Høyres høyeste organ og avholdes årlig
innen utgangen av desember.

(2)

På Generalforsamlingen møter betalende medlemmer av Akershus Unge Høyre,
Desisjonskomiteen og Akershus Unge Høyres to valgte revisorer.

(3)

Betalende medlem regnes den som har betalt medlemskontingenten senest 1
måned før Generalforsamlingen.

§ 16.

(1)

Arbeidsutvalget innkaller til Generalforsamlingen. Innkallingen skal sendes alle
betalende medlemmer i Akershus Unge Høyre, Desisjonskomiteens medlemmer
og revisorene minst en måned før Generalforsamlingen.

(2)

Arbeidsutvalget kan invitere gjester til Generalforsamlingen. Gjestene møter
uten stemmerett, men med observatørstatus.

(3)

Sakspapirene ligger til gjennomsyn på Akershus Unge Høyres kontorer senest
10 dager før møtet. Delegater som ønsker det, kan få tilsendt sakspapirene.

§ 17.

(1)

Generalforsamlingen skal behandle:
a. Årsberetningen
b. Desisjonskomiteens beretning og innstilling
c. Lovendringsforslag
d. Utredninger, resolusjoner og uttalelser
e. Planer
f.

Kontingentfastsettelse

g. Valg av:
- Leder
- 1. nestleder
- 2. nestleder
- 3-6 Arbeidsutvalgsmedlemmer
- 2-4 Fylkesstyremedlemmer
- Leder i Desisjonskomiteen
- 3 Desisjonskomitémedlemmer
- 3 Lovkomitemedlemmer
- 2 revisorer

(2)

Generalforsamlingen vedtar antall arbeidsutvalgsmedlemmer før valg av
Arbeidsutvalgsmedlemmer.

(3)

Generalforsamlingen velger to dirigenter til å lede generalforsamlingen.

(4)

Generalforsamlingens vedtak protokolleres og godkjennes av to av de
tilstedeværende, valgt av generalforsamlingen

(5)

Den nyvalgte Desisjonskomiteen erstatter den sittende 1.april i det påfølgende
år.

§ 18.

Ekstraordinær Generalforsamling skal innkalles dersom Arbeidsutvalget eller en
tredjedel av lokalforeningene krever det etter de reglene som gjelder for ordinær
Generalforsamling.

VALGKOMITÉ OG AVSTEMNINGER
§ 19.

Valgkomiteen består av tre personer og innstiller ved valg iht. § 18 (1) g.

§ 20.

(1)

Fylkesstyret velger og konstituerer valgkomiteen i løpet av første halvår.
Valgkomiteen tiltrer straks.

(2)

Funksjonsperioden strekker seg frem til første Fylkesstyremøte neste høst.

(3)

Dersom et medlem av valgkomiteen er kandidat til et verv i Akershus Unge Høyre,
skal vedkommende straks fratre valgkomiteen.

§ 21.

(4)

Fylkesstyret supplerer valgkomiteen dersom et medlem har fratrådt.

(1)

Dersom en representant eller et medlem forlanger det, skal personvalg på
Generalforsamlingen, i Fylkesstyre eller i Arbeidsutvalget skje skriftlig.

(2)

Valg av leder skal skje skriftlig. Valg av leder avgjøres ved simpelt flertall

(3)

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg.

DESISJONSKOMITEEN
§ 22.

Desisjonskomiteen består av fire personer valgt av Generalforsamlingen.
Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at foreningens økonomi blir forvaltet på
en god måte, samt se til at den daglige driften for øvrig er i tråd med foreningens
vedtekter. Desisjonskomiteen har møterett i alle foreningens møter.

SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
§ 23.

Fylkesstyret kan med to tredjedels flertall ekskludere, suspendere eller gi advarsel til
foreninger eller medlemmer som:
a) bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på foreningens
politiske syn.
b) ved sin handlemåte har skadet eller forbrutt seg mot Landsforbundet eller dets
organers vedtekter.
c) c) er medlem av et annet politisk parti.

§ 24.

Suspensjon og eksklusjon kan ankes inn for Unge Høyres Landsforbund.

OPPLØSNING
§ 25.

(1)

Oppløsning av Akershus Unge Høyre kan bare skje når to påfølgende
Generalforsamlinger vedtar dette med minst to tredjedels flertall. Det må gå
minst åtte uker mellom Generalforsamlingene.

(2)

Akershus Unge Høyres midler og arkiv overlates til Unge Høyres Landsforbund
ved oppløsning.

LOVENDRINGER
§ 26.

(1)

Forslag til endring av denne lov må fremsettes skriftlig og være Arbeidsutvalget
i hende senest tre uker før Generalforsamlingen.

(2)

Lovendringsforslag og lovkomiteens innstilling skal sendes delegatene senest
|0 ager før Generalforsamlingen.

(3)

Lovendringer krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene på
Generalforsamlingen.

(4)

Lovendringer sendes til Unge Høyres Landsforbund for godkjennelse.

