NORMALLOV FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET
UNGE HØYRES LANDSFORBUND
Paragraf 1 FORMÅL
Foreningens navn er ....................... Unge Høyre. Foreningens formål er å samle ungdom
som vil verne om friheten og arbeide for en konservativ politikk på det lokale, nasjonale og
internasjonale plan.
Foreningen er en del av valgkretsens fylkesorganisasjon og Unge Høyres Landsforbund.
Paragraf 2 MEDLEMSKAP
All ungdom som er enig i foreningens formål kan bli medlem. Medlemmene bør ha fylt 15 år.
Ønsker man å bli medlem, men er under 15 år må man ha foresattes samtykke.
Medlemmer av Unge Høyre som har fylt 35 år blir automatisk støttemedlemmer flyttet over til
UH-partner. Se Lov for Unge Høyres Landsforbund.
Medlemmer av et annet parti enn Høyre/Unge Høyre eller som ikke deler partiets grunnsyn
kan ikke være medlem.
I spørsmål om suspensjon eller ekskludering gjelder egne bestemmelser i Lov for Unge
Høyres Landsforbund.
Paragraf 3 STYRET
Styret i lokalforeningen må bestå av minst 3 medlemmer, der en må være leder. Styret
velges på årsmøtet.
Styret bestemmer selv hvor ofte og når de vil avholde styremøter. Styret fordeler sine
arbeidsoppgaver innad.
Styret bør sørge for at Høyre i kommunen har en ungdomskandidat. Foreningens medlemmer
bør høres.
Ved avstemning hvor stemmelikhet oppstår, har lederen dobbeltstemme, unntatt ved
personvalg. Styret kan fatte vedtak i saker når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Det skal skrives referat fra styremøtene.
Paragraf 4 ÅRSMØTET
Lokalforeningen må gjennomføre årsmøte en gang i året. Møteinnkalling må sendes skriftlig
minst 3 uker i forkant. Sakspapirene til møtet må sendes ut minst 2 dager før årsmøtet
avholdes.
Alle som har vært medlem i minst 2 uker før årsmøtet avholdes har stemmerett på møtet,
dersom kontingent er betalt før møtestart.
Årsmøtet behandler følgende saksliste:
a) Åpning
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere
b) Årsberetning
c) Regnskap
d) Eventuelt innkomne forslag
e) Kontingent
f) Lovendringsforslag
g) Valg
- Leder
- Minst 2 styremedlemmer
- Leder + 2 medlemmer av valgkomite
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Ved opprettelse av nye foreninger eller sovende foreninger, behandler årsmøtet kun de
punktenesom er nødvendige.
Det skal skrives protokoll fra årsmøtet. Protokollen skal signeres av to medlemmer som var til
stede på årsmøtet.
Paragraf 4.1 Innkomne forslag:
Forslag til lovendringer eller ny politikk må sendes til styret senest en uke før årsmøtet.
For å vedta en lovendring må 2/3 av årsmøtet stemme for forslaget. Lovendringer kan bare
behandles på ordinære eller ekstraordinære årsmøter. Vedtas det lovendringer på årsmøtet,
mådisse sendes til Unge Høyres Landsforbund for godkjennelse.
Paragraf 4.2 Valgkomité:
Valgkomiteen består av tre medlemmer fra lokalforeningen, og velges på årsmøtet. Det er
styret som innstiller innstiller på valgkomité.
Valgkomiteens oppgave er å utarbeide forslag til nytt styre. Valgkomiteens innstilling til nytt
styre må være klar senest 2 dager før årsmøtet avholdes og bør sendes ut med sakspapirene.
Dersom lokalforeningen ikke har vært aktiv det siste året, eller man oppretter en ny, må
fylkesstyret nedsette en valgkomite på minst tre medlemmer fra fylkesforeningen.
Paragraf 4.3 Valg:
Styret velges på årsmøtet. Styret er valgt fra årsmøtet heves, til nytt årsmøte avholdes.
Personvalg gjennomføres alltid skriftlig, dersom flere kandidater stiller til samme verv og
noen krever det.
Er det flere kandidater til et verv, gis det anledning til 2 forsvarstaler per kandidat. Årsmøtet
fastsetter tid for forsvarstalene selv.
Kandidaten med flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater,
må det foretas et omvalg. Får kandidatene like mange stemmer igjen, avgjøres valget ved
loddtrekning.
Alle betalende medlemmer i foreningen kan velges.
Paragraf 4.4 Innrapportering:
Etter årsmøtet skal følgende sendes til Unge Høyres Landsforbund:
- Protokoll
- Lover
- Rapporteringsskjema
Paragraf 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig minst 2 uker før årsmøtet avholdes. Ekstraordinært
årsmøte avholdes dersom leder, minst halvparten av styret eller 1/3 av medlemmene i
lokalforeningen krever det. Fylkesstyret og Unge Høyres Landsforbund kan også innkalle til
ekstraordinært årsmøte, dersom lokalforeningen ikke er aktiv.
Ekstraordinært årsmøte avholdes kun dersom det er en særskilt grunn for det. Det er da kun
relevante saker som behandles.
Dagsorden fastsettes endelig av styret i samsvar med årsaken til at innkalling er forlangt,
eller avlandsforbundet/fylkesstyret dersom det gjelder opprettelse av ny forening.
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Paragraf 6 ØKONOMI OG FRIFOND
Lokalforeningen skal ha et regnskap over inntekter og utgifter.
Dersom foreningen mottar frifondsmidler, skal foreningen ta vare på frifondssøknadene samt
kvitteringene for disse. Dette skal også sendes til landsforbundet.
Alle frifondsmidler må brukes opp. Har man midler igjen fra frifond, skal det tilbakebetales til
landsforbundet. Det gjelder også den generelle driftsstøtten.
Paragraf 7 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare skje når to påfølgende årsmøter, med minst 1 måneds
mellomrom, har vedtatt dette med minst 2/3 flertall.
Foreningens midler og arkiv overlates til fylkesorganisasjonen ved oppløsning.
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