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Sakspapirer
Akershus Unge Høyres generalforsmaling 2021
Lørdag 16. oktober 2021 | Høyres Hus i Oslo

Til:

Fra:

Medlemmer i Akershus Unge Høyre
Desisjonskomiteens medlemmer
Generalforsamlingsoppnevnte revisorer
Akershus Unge Høyre v/ arbeidsutvalget

2. innkalling til Akershus Unge Høyres
generalforsamling 2020
Lørdag 16. oktober avholdes Akershus Unge Høyres generalforsamling. Arrangementet er lagt
til 6. etasje på Høyres Hus i Oslo, Stortingsgaten 20, 0161 Oslo.
Generalforsamlingen starter klokken 09:30 og avsluttes innen klokken 18:00.
Generalforsamlingsmiddagen vil finne sted på Gamle Raadhus Restaurant klokken 19:00.
Kleskoden for generalforsamlingen er hverdagslig. Under middagen bør antrekket være formelt
(mørk dress, kjole eller annet du synes er fint). Det vil være en egenandel på kr 250 for å delta
på middagen.
Frist for påmelding til generalforsamlingen og middagen er lørdag 9. oktober.
Påmeldingen er bindende og egenandelen betales på forhånd via nettbank eller Vipps innen
torsdag 14. oktober.
Påmelding gjøres gjennom nettsiden for generalforsamlingen.

Kommende frister
LØRDAG

9.

Frist for påmelding til generalforsamlingen og generalforsamlingsmiddagen.

OKTOBER
TORSDAG

14.

Frist for innbetaling av egenandel til generalforsamlingsmiddagen.

OKTOBER

Dersom noe skulle være uklart eller har spørsmål, bes disse rettes til organisasjonssekretær
Tage Slind Jensen på telefon (+47 481 25 251) eller på e-post (akershus@ungehoyre.no).
Med vennlig hilsen,
Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre
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Til:

Fra:

Betalende medlemmer i Akershus Unge Høyre
Desisjonskomiteens medlemmer
Generalforsamlingsoppnevnte revisorer
Akershus Unge Høyre v/ arbeidsutvalget

Tilleggsinformasjon til 2. innkalling
Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er Akershus Unge Høyres høyeste organ. Alle betalende medlemmer av
foreningen har muligheten til å møte med både tale og stemmerett denne dagen.
På generalforsamlingen skal vi blant annet vedta ny politikk, gjennomgå foreningens lover,
velge et nytt arbeidsutvalg og representanter til fylkesstyret.

Resolusjoner
Fristen for å sende inn resolusjoner var mandag 4. oktober. Du kan lese de innsendte
resolusjonene på nettsiden.

Verv i Akershus Unge Høyre
Det skal velges et nytt Arbeidsutvalg og to-fire nye Fylkesstyremedlemmer for Akershus Unge
Høyre. Arbeidsutvalget er foreningens styre og står for den daglige driften av foreningen.
Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og tre-seks vanlige medlemmer. Alle medlemmer
står fritt til å stille til verv.
Arbeidsutvalget samarbeider tett for å utvikle ny politikk, nye arrangementer og lignende.
Likevel er det en viss arbeidsfordeling, og det kan være lurt å se på dette før man eventuelt
stiller til et verv.
Leder:

Leder møtene og fylkesforeningen, er ansiktet utad og driver fart i
politisk utvikling og organisasjonsutvikling. Leder har det overordnede
ansvaret for hele fylkesforeningen. Leder representerer foreningen i
Landsstyret og andre sammenhenger, internt og eksternt.

1. nestleder:

Har ofte hovedansvaret for å lage nye politikk og kan ha et spesielt
ansvar for å skrive leserinnlegg eller lage medieinnslag. Bistår lederen i
å lage ny politikk. 1. nestleder rykker opp til å bli leder om leder må gå av
på kort varsel.

2. nestleder:

Har tradisjonelt sett hovedansvaret for mye av organisasjonsutviklingen og det praktiske rundt arrangementer. 2. nestleder
samarbeider derfor ofte tett med lokalforeningene for å løse
organisatoriske utfordringer i foreningen.
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Arbeidsutvalgsmedlem:

AU-medlemmene står mer fritt og har færre rutineoppgaver, de får
derfor ofte ansvar for større og midlertidige prosjekter. Eksempler på
disse er Talentprogrammet, Programarbeidet, lokalforeningsseminaret,
kontakt med lokalforeningene, nominasjon osv. I tillegg er det ventet at
styremedlemmene tar initiativ til egne nye prosjekter.

Direktevalgte
fylkesstyrerepresentanter:

Fylkesstyret er Akershus Unge Høyres høyeste organ i tiden mellom
Generalforsamlingene. Her møter Arbeidsutvalget, leder av hver
lokalforening og to til fire fylkesstyremedlemmer som er valgt av
Generalforsamlingen. Fylkesstyret planlegger større arrangementer,
utvikler organisasjonen videre og kontrollerer arbeidsutvalget.
Fylkesstyret møtes vanligvis mellom fire til åtte ganger i året.

Fristen for å søke verv var 29. september.
Det er generalforsamlingen som selv velger hvem som skal få vervene. Ordstyrerne vil starte
med å lese opp valgkomiteens innstilling. Om ingen stiller imot innstillingen vil den bli vedtatt.
Om noen reiser seg og er uenig med innstillingen vil det bli skriftlig avstemning. Alle kandidatene
til vervet vil da få mulighet til å holde minst en forsvarstale for seg selv.
Valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut på nettsiden for generalforsamlingen så snart den er klar.

Dagsorden
09.00
09.30

11.30
12.15

15.30
19.00

Registrering
Generalforsamlingen settes
- Årsberetning v/ fylkesleder
- Planer og mål for 2021/2022
- Desisjonskomiteens beretning
- Behandling av lover og kontingentfastsettelse
Lunsj
Generalforsamlingen fortsetter
- Hilsningstaler
- Revisors beretning
- Resolusjonsbehandling
Valg
Avslutning v/ fylkesleder
Generalforsamlingsmiddag på Gamle Raadhus

Vi møtes klokken 19:00 ved Gamle Raadhus Restaurant for generalforsamlingsmiddag. Er du
usikker på hvor det er, kan du møte opp på Høyres Hus klokken 18:45, så går vi sammen
derfra. Det vil være mulig å skifte på Høyres Hus og vente der til middagen starter.
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Konstituering
Dirigenter

Emma Erlandsen
John Andre Kongsvik

Protokollfører

Tage Slind Jensen (organisasjonssekretær)

Resolusjonskomité

Anine Norén (arbeidsutvalget), leder
Jenny Andresen (arbeidsutvalget)
Sigurd S. W. Dæhlie (Asker)
Thea Mortensen (Bærum)
Antonio W. Gade Serri (Follo)
Sivert J. Helgheim (Nedre Romerike)
Elizabeth Ledal (Øvre Romerike)
Sami Hadouchi (Høyres Studenter)

Plankomité

Celine Vår Sollie (arbeidsutvalget), leder
Anniken Poetzsch Elisenberg (Asker)
Martin Strømme (Bærum)
Sivert August Wahlgren Leirbakk (Follo)
Tom Olufsen (Nedre Romerike)
Isabella Victoria Røising (Øvre Romerike)

Protokollunderskrivere

Fremmes under møtet

Tellekorps

Tage Slind Jensen (organisasjonssekretær), leder

Andre medlemmer av tellekorpset fremmes under møtet

Med vennlig hilsen,
Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre
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