
Hovedbok
Høyres Studenters Landsmøte 2022

Thon hotell Linne 11.-12. juni



Innholds-
fortegnelse
Dagsorden

Forretningsorden

Landsstyrets beretning

Lover for Høyres Studenter

Forslag til endring av Lover for Høyres
Studenter

03

07

09

15

23



Dagsorden
S I D E   3



 4 

Dagsorden 
 
Landsstyrets innstilling til dagsorden: 
Dagsorden for Høyres Studenters 56. Landsmøte. 
 
1. Konstituering 

a. Valg av dirigenter  
Landsstyrets innstilling på dirigenter:  
Victoria Fevik  
Marte Sandslett Seland 

b. Valg av referent  
Landsstyrets innstilling på referent:  
Mille Johanne Christensen 

c. Valg av tellekorps  
Arbeidsutvalgets innstilling foreligger ved møtestart  

d. Valg av protokollunderskrivere  
Arbeidsutvalgets innstilling foreligger ved møtestart  

e. Valg av redaksjonskomité for politiske programmer  
Landsstyrets innstilling til redaksjonskomité til barne- og familieprogrammet:  
Oscar Huseby (leder), Tonje Løyning, Amanda Eide, Johannes Banggren og Carl 
Christian Grue Solberg 

Landsstyrets innstilling til redaksjonskomité til nærings- og finansprogrammet:  
Erlend Eikeland Uthaug (leder), Kaia Bergeland Kjos, Ivar Aulie, Sebastian Sebu, 
Rebekka Knoph 

f. Valg av resolusjonskomité  
Landsstyrets innstilling til resolusjonskomitè:  
Daniel Fenstad (leder), Sindre Lothe, Emma Mediås, Mari Rolstad og Joar Landa 

g. Godkjenning av forretningsorden  
Arbeidsutvalgets innstilling foreligger ved møtestart  

2. Leders redegjørelse  

3. Desisjonskomiteens beretning  

4. Lovendringer  
Lovendringsforslag og Høyres Studenters lover følger dette dokumentet 

5. Politiske programmer  
a. Programbehandling: Barne- og familieprogram  
b. Programbehandling: Nærings- og finansprogram  

6. Valg  
a. Valg av leder  
b. Valg av politisk nestleder  
c. Valg av organisatorisk nestleder  
d. Valg av internasjonalt ansvarlig  
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e. Valg av medlem av arbeidsutvalget  
f. Valg av to medlemmer til Landsstyret  
g. Valg av tre medlemmer til desisjonskomiteen  
h. Valg av revisor  
i. Resolusjoner  
j. Eventuelt 

 
7. Resolusjoner 

8. Eventuelt 
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Program 
 

Lørdag 11.juni 

09:00  Registrering åpner 

11:00  Deltakerne inntar plassene i salen 

11:15  Åpning og konstituering 

11:45  Forhandlinger 

12:30  Lunsj 

13:30  Forhandlinger fortsetter 

18:00  Forhandlinger avsluttes 

20:00  Landsmøtemiddag 

 

Søndag 12.juni 

08:45  Deltakerne inntar plassene i salen 

09:00  Forhandlinger fortsetter 

12:00  Lunsj 

13:00  Forhandlinger fortsetter 

16:00  Avslutning 
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Forretningsorden 
1. Innlegg – replikk:  

Taletiden for innlegg settes til to minutter. Dirigentene kan uten videre innføre ett minutt 
eller ett og et halvt minutt taletid dersom dette viser seg nødvendig. Det gis adgang til 
inntil to replikker per innlegg og en svarreplikk. Replikkene og svarreplikken begrenses til 
ett minutt. Dirigentene kan fremme forslag om å begrense eller fjerne adgang til replikk.  

2. Strek:  
Dirigentene fremmer forslag om at strek settes. Etter at et slikt forslag er vedtatt, er det 
ikke adgang til å tegne seg på talerlisten eller å fremme forslag.  

3. Behandling av programforslag:  
Under den kapittelvise gjennomgang gis det adgang til å begrunne de på forhånd 
innsendte forslag. Dersom et forslag blir avvist av redaksjonskomiteen, kan det kreves 
realitetsbehandlet av forslagsstiller dersom forslaget er fremmet innen tidsfristen. Det er 
ikke adgang til ny realitetsdebatt. Redaksjonskomiteens leder begrunner innstillingen før 
behandling av hvert kapittel.  

4. Lovendringsforslag:  
Votering over lovendringsforslag kan ikke finne sted før fullmaktskomiteens innstilling er 
behandlet av Landsmøtet. Ved votering over lovendringsforslag avgis først stemmer mot 
forslaget. Dersom antall stemmer mot forslaget er større enn 1/3 av antall godkjente 
fullmakter, har lovforslaget falt. Dersom antall stemmer mot forslaget er mindre enn 1/3, 
skal det sa avgis stemmer for forslaget. Dersom antall stemmer for forslaget er dobbelt sa 
høyt, eller høyere, som antall stemmer mot, konstaterer dirigenten at kravet om 2/3 flertall 
er oppfylt. Landsmøtet tar stilling til eventuell protest mot votering om lovendringsforslag 
med alminnelig flertall. Dersom Landsmøtet tar protest til følge, avholdes ny votering 
straks.  

5. Andre forslag:  
Andre forslag enn lovforslag vedtas med alminnelig flertall. Dirigentene vurderer behovet 
for kontravotering. Dersom det fremmes krav om det, skal kontravotering alltid foretas. 
Under voteringer holdes landsmøtets dører lukket.  

6. Personvalg, en person:  
Ved valg av èn person er valget ikke avgjort før en av kandidatene har oppnådd mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Blanke sedler regnes ikke med ved opptelling av antall 
avgitte stemmer. Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg idet 
man for hver ny valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved 
foregående votering. Personvalg skal alltid være skriftlig.  

7. Personvalg, flere personer:  
Ved valg av flere personer i en valgomgang skrives det sa mange navn på stemmeseddelen 
som antall personer det skal velges. De kandidater som får flest stemmer anses som valgt. 
Dersom en stemmeseddel inneholder flere eller færre navn enn det antall som skal velges, 
forkastes denne. Ved stemmelikhet mellom kandidater avholdes nytt valg. Dersom flere 
kandidater er til valg og stemmelikhet forekommer, anses som valgte de som har flere 
stemmer enn kandidatene med stemmelikhet. I dette tilfelle avholdes nytt valg kun mellom 
kandidatene med stemmelikhet, eller sa mange som er nødvendig for a fylle ubesatte 
plasser. 

8. Skriftlig votering:  
Når det blir krevd skriftlig avstemning har Landsmøtets Fullmaktskomité med assistanse av 
tellekorpset ansvar for innsamling og opptelling av stemmeseddelen. 
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Landsstyrets beretning for 
perioden 2020-2022 
1.Organisasjon 

Høyres Studenter er landets største studentorganisasjon tilknyttet et politisk parti. Aktiviteten i 
perioden 2020 – 2021 ble begrenset av korona, men man likevel fått drevet med politikkutvikling, og 
avholdt nasjonale arrangementer, talentutvikling og kampanjer. 

Det har blitt stiftet en ny lokalforening med ressurspersoner som er motiverte for å bygge opp 
foreningen.  

Ved utgangen av 2020 hadde Høyres Studenter 426 betalende medlemmer, hvor nesten alle 
foreningene har hatt en oppgang i medlemstall. Ved utgangen av 2021 var det 480 medlemmer. 
Høyres Studenter har hatt stort fokus på organisasjonsutvikling for å fortsette fremgangen som en 
organisasjon i vekst. 

Lokallag 
Medlemstall Medlemstall 

2020 2021 

HS Agder 16 27 

HS Akershus 21 15 

HS Bergen 98 131 

HS Bodø 16 19 

HS Innlandet 2 1 

HS Kongberg 6 7 

HS London 6 2 

DKSF - HS Oslo 105 131 

HS Stavanger 20 23 

HS Tromsø 41 34 

HS Trondheim 76 74 

HS Ålesund 9 7 

Andre 10 9 

Totalt 426 480 
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2.Landsmøte 

Høyres Studenters 56. landsmøte ble avholdt på Gardermoen 10.-11. oktober 2020. Landsmøtet 
avholdes annethvert år.  
 
Følgende arbeidsutvalg ble valgt på landsmøtet 2020:  

- Leder: Andreas Oftedal  
- Politisk nestleder: Carl Christian Grue Solberg 
- Organisatorisk nestleder: Alexandria Gogstad 
- Medlem av arbeidsutvalget: Emilie Nordstrøm 
- Medlem av arbeidsutvalget: Erlend Eikeland Uthaug 
- Direktevalgt til landsstyret: Aurora Hårtveit 
- Direktevalgt til landsstyret: Daniel Lyngseth Fenstad 

 
Arbeidsutvalget og direktevalgte for perioden 2018-2020 var: 

- Leder: Andreas Oftedal 
- Politisk nestleder: Marte Sandslett Seland 
- Organisatorisk nestleder: Aurora Hårtveit 
- AU-medlem: Sara Juriks  
- AU-medlem: Joakim Solheim Hatletveit 

 
Sara Juriks fratrådte sitt verv den 3. august 2019, og Emilie Nordstrøm tok over som medlem av 
arbeidsutvalget og internasjonalt ansvarlig.  
 
Landsmøtet valgte Audun Foyn og Carl Jannik Egenberg Lindbæk som landsmøtevalgte 
landsstyrerepresentanter.  
 
Landsmøtet vedtok et utdanningsprogram og et utenriksprogram.  
 

3.Landsstyret 

Landsstyret er ansvarlig for Høyres Studenters politikk og planer. Det har blitt avholdt fire 
landsstyremøter i 2020 der to ble avholdt fysisk i Oslo, og to ble avholdt digitalt. Samme fordeling 
ble gjort i 2021, også av hensyn til nedstenging og smittevern. 
 
I forbindelse med de fire fysiske landsstyremøtene har det vært avholdt seminar åpent for alle 
medlemmer av Høyres Studenter. Her har vi gjennomgått skolering i politikk, debatt og 
presentasjonsteknikk for Høyres Studenter ifm. Unge Høyres AU-konferanse, skolering innen 
kvinne- og mannehelse, arbeids- og sosialpolitikk og «Hvordan vinne valget» 
 
Man har også prioritert det sosiale i etterkant av seminarene for at landsstyret og øvrige 
medlemmer skal få muligheten til å bli bedre kjent. Landsstyret har gjennom hele perioden i stor 
grad vært et politisk verksted hvor det både har blitt produsert og vedtatt ny politikk. Det har også 
vært et stort fokus på organisasjonsbygging.  
 
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2020:  

• Den kristne og humanetiske kulturarven 
• En fremtidsrettet utdanningspolitikk 
• Regulert, men liberalisert alkoholpolitikk 
• Et mer inkluderende boligmarked 
• Fortsette verdiskapingen i oljesektoren 
• Fullfør månelandingen 
• Nei til konverteringsterapi 
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• Storresolusjon klima 
• Offshore i LoVeSe er viktig for klimaet 
• Kvinnehelse: Økt forskning og forbedret oppfølging 
• Frie og rettferdige valg 

 
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2021 

• Uttalelse: De offentlige utgiftene må kuttes 
• Taxfree-toskeri 
• Markens grøde: Storresolusjon om det norske jord- og skogbruket 
• En videreutviklet og forbedret sexkjøpslov 
• En konservativ kulturpolitikk 
• Bevæpning av politiet, strengere straffer og forsvarlig domstolsbehandling 
• Europeiske abortrettigheter 
• Befolk bygdene ved desentralisert utdanning 
• Barn som bærer foreldrenes synder 
• Erstatning og unnskyldning til transepersoner som har gjennomgått irreversibel 

sterilisering 
• Pelsdyrbøndene må få full erstatning 

 
Landsstyret har vedtatt følgende resolusjoner i 2022: 

• Uttalelse: Den ukrenkelige suverenitet 
• Sikkerhet gjennom samarbeid 
• Nei til elektrifisering av norsk sokkel 
• Kraft til å utvikle nord 
• Kommunene må ta ansvar for studentene sine 
• En mer fleksibel studielånordning for den unge barnefamilien 
• Arbeid, innovasjon og konkurranse 

 
I tillegg til arbeidsutvalget og de landsmøtevalgte landsstyrerepresentantene, har landsstyret 
bestått av følgende medlemmer:  

- HS Agder: Kristoffer Finsrud, Sindre Øvergård Næss og Tonje Løyning 
- HS Akershus: Roble Wais, Waldemar Gartangen og Emma Hylland Mediås 
- HS Bergen: Kaia Bergeland Kjos og Johannes Banggren 
- DKSF – HS Oslo: Marie Neergaard Blix, Max Henrik Arvidsson og Oscar Husebye 
- HS Trondheim: Erlend Eikeland Uthaug, Adelia Sofia Ingimundardottir og Sindre Lothe 
- HS Tromsø: Jørgen Bunk Olsen, Adèle Dorthea Meidell og Bjørn-Magne Aspdal 
- HS Stavanger: Wannipa Wisut og Joar Dale Landa 
- HS Innlandet: Mari Rolstad 
- HS Ålesund: Sunniva Bøstrand og Marie Hansen 
- HS Bodø: Edward Glorud Sveen og Sebastian Larsen Sebu 
- HS Kongsberg ble startet opp som ny forening og medlem i Landsstyret i løpet av perioden. 

Leder ila. samme periode var Tobias Lynghaug. 
 
Nedlagte foreninger:  
HS Innlandet og HS Ålesund ble lagt ned i 2022. Det understrekes at terskelen er lav for 
gjenoppstart om lokale studenter ønsker å bli en del av organisasjonen vår. 
 
4.Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget leder Høyres Studenters arbeid mellom landsstyrets møter. Arbeidsutvalget har 
hatt stort fokus på å bygge opp organisasjonen og bistå lokalforeningene i deres arbeid. 
Eliteakademiet ble videreført for å bygge opp nye talenter i organisasjonen. Medlemmene av 
arbeidsutvalget har også vært jevnlig på trykk med avisinnlegg ila. perioden. 
 



 13 

Rådgiver Håkon Bergseth ble ansatt 1. januar 2020, og har jobbet frem til mars 2022. 
Ansvarsoppgaver har vær oppfølging av medlemsmål og organisasjonsstatus. Arrangere nasjonale 
arrangementer som landsmøter, landsstyremøter og HS-akademiet, samt. bistått arbeidsutvalget i 
politisk arbeid som grafikk og avisinnlegg og øvrig daglig drift. I tillegg til dette bistår sekretariatet i 
Unge Høyres Landsforbund med flere arbeidsoppgaver. Organisasjonsrådgiver Victoria Fevik, 
senere avløst av Amanda Tandsether, er ansvarlig for å organisere inn- og utmeldinger av 
medlemmer i WinOrg og generalsekretær Mille Christensen har vært ansvarlig for regnskap og 
fakturering.  
 
5.Kampanjer  
Vårkampanjen 2020 ble avlyst som følge av nedstenging. Som supplement ble det gjennomført en 
ukentlig quiz som var åpen for alle medlemmer å delta på, der lokallagene konkurrerte mot 
hverandre. Dette sikret et visst sosialt miljø for medlemmer til tross for begrensede muligheter for 
sosial kontakt.  
 
Vårkampanjen 2021 ble gjennomført heldigitalt som følge av nedstenging. Det ble laget en egen 
grafikk-pakke med utvalgte saker, slik at man fikk testet ut retorikk til valgkampen. Valgkampen 
hadde også et eget kick-off med en livestending i regi av DKSF – HS Oslo og HS Bergen.  
 
6.Valgkamp 
Ifm. landsstyremøtet i august ble valgkampen startet med et eget «Hvordan vinne valget»-seminar 
som alle medlemmer kunne delta på. Dette med hovedfokus å drive opplæring og planlegging av 
valgkampen. Siden vårkampanjen ble digital, ble flyers laget til valgkampen istedenfor. Det ble 
produsert en trekkspill-flyer med valgkampsaker på en side og grunner til å melde seg inn på den 
andre. Det var stor variasjon i hvor fysisk til stede lokallagene kunne være under valgkampen, pga. 
lokale smittevernsforhold. I tillegg til egen valgkampaktivitet, deltok lokallagene på stand og 
aksjoner andre steder. Lokalforeningene hadde stort fokus på å nå ut til studenter med Høyres 
politikk, samt bistå Høyre i deres valgkampaktiviteter.  
 
7.Høyres Studenters jubileum 
Høyres Studenter fylte 60 år 26.03.2021. Feiringen ble utsatt til 30. oktober pga. midlertidig 
nedstenging ifm. Covid-19. Det var en feiring med deltakere fra hele landet og flere generasjoner 
med HS-medlemmer. Dagen ble markert med et dagarrangement med panelsamtaler og foredrag 
om Høyres Studenter gjennom tidene. Videre ble jubileet feiret på Grand Hotel med god mat, drikke 
og taler.  
 
8.HS-akademiet 
Eliteakademiet 2020 inneholdt som vanlig skolering innen ledelse, organisasjon, tale- og 
debatteknikk og ideologi. Vi opplevde en dobling i antall søkere. Akademiet var planlagt helgen 13.-
15. mars. Grunnet restriksjoner rundt utbruddet av korona ble det utsatt til 19.-21 juni. Deltakerne 
vokste mye ila. helgen, uavhengig av ferdighetsnivå. Deltagerne var Adèle Dorthea Meidell, Kristine 
Meek Stokke, Mathias Hofgaard Bjørgung og vinner Sindre Øvergård Næss.  
 
Det omdøpte HS-akademiet 2021 var også en omstrukturering av skoleringsopplegget. Det ble lagt 
opp til flere eksterne foredragsholdere, som økte både bredde og faglig tyngde på hvert tema. I 
likhet med året før flyttet man tidspunkt for akademiet, grunnet midlertidig nedstenging, til 1.-3. 
oktober. Man opplevde en stor utvikling hos deltakerne ila. helgen. Deltakerne var Håvard Rørtveit, 
Benedikte Serine Svendsen, Max Henrik Arvidsson og vinner Johannes Banggren.  
 
I 2022 opplevde vi en ny dobling av antall søkere til akademiet. HS-akademiet ble gjennomført 11.-13. 
mars. Deltakerne var Oscar Husebye, Ida Lutro og Martin Bang-Jareg og vinner Kaia Kjos.  
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9.Internasjonalt arbeid 
Høyres Studenter er en av grunnleggerne av organisasjonen og har deltatt meget aktivt i året som 
har gått, og vært representert på samtlige EDS-møter i 2020. Fra og med sommeren 2020 var 
Høyres Studenter representert ved Sara Juriks som Vice President i Nordic Conservative Student 
Union (NKSU), og med Alexandria Marie Elboe Gogstad som Co-chair i European Democrat 
Students (EDS). Aurora Hårtveit ble valgt til Editorial Team i EDS sitt tidsskrift Bullseye. Johannes 
Banggren ble valgt til Social Media Executive, mens Kristine Meek Stooke ble valgt til Auditor i NKSU. 
 
Høyres Studenter har også i 2021 hatt et stort fokus på vårt internasjonale arbeid. I et år hvor alle 
arrangementer ble avholdt digitalt på grunn av pandemien, har Høyres Studenter opprettholdt høy 
tilstedeværelse i alle våre internasjonale paraplyorganisasjoner. I tillegg til høy deltakelse i 
European Democratic Students (EDS) og Nordic Conservative Student Union (NKSU), har vi også 
deltatt i planleggingsarbeidet til et nytt europeisk samarbeidsprosjekt sammen med flere av våre 
søsterorganisasjoner. I 2021 opprettet Høyres Studenter et nytt internasjonalt utvalg. Utvalget har 
hatt fokus på god politikkutvikling, og hatt flere digitale møter med profilerte norske og europeiske 
politikere. I tillegg har vi fått flere av våre medlemmer i ulike verv i våre internasjonale 
paraplyorganisasjoner, og fra og med sommeren 2021 er Høyres Studenter representert med Sara 
Juriks som President i NKSU, Aurora Hårtveit som co-chair i EDS, og Håvard Rørtveit som Editor i EDS 
sitt tidskrift Bullseye.  
 
  



Lover for Høyres
Studenter
S I D E   15



 16 

Lover for Høyres Studenter 
Stiftet 1961 

 

1. Formål 
§ 1-1 Høyres Studenter består av konservative og moderate studentforeninger. Høyres Studenters 
oppgave er å fremme forståelsen for at konservativt samfunnssyn, spesielt ved de høyere 
læresteder. 

§ 1-2 Høyres Studenter skal: 

• Fremme konservative studenters synspunkter, spesielt på studentpolitiske saker. 
• Utad tilkjennegi norske konservative studenters synspunkter i nasjonal og internasjonal 

sammenheng.  
• Være et samarbeidsorgan for de tilsluttede foreninger til fremme av gjensidig kontakt. 
• Representere partiet Høyre, men ikke være bundet av partiets politikk. 

 
§ 1-3 Høyres Studenter er medlem av organisasjonene Nordens Konservative Studentunion 
(NKSU), European Democrat Students (EDS). Forbundets medlemmer har fulle rettigheter i Unge 
Høyres Landsforbund. 

§ 1-4 Høyres Studenters logo fastsettes av landsstyret. 

 

2. Landsmøtet 
§ 2-1 Høyres Studenter høyeste myndighet er Landsmøtet. 

§ 2-2 Høyres Studenter landsmøte består av selvskrevne delegater og delegater valgt av 
lokalforeningene.  

Til landsmøtet som selvskrevne delegater med fulle rettigheter møter alltid:  

• Arbeidsutvalget (5) 
• Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer (2)  
• Stortingsrepresentanter som er under 35 år og medlem av Høyres Studenter får 

selvskreven observatørplass 
• Én delegat fra hver lokalforening 

 
I tillegg til de selvskrevne delegatene sender lokalforeningene delegater til landsmøtet etter 
følgende skala: 
Foreninger med 1 til 10 medlemmer: 1 delegat 
Foreninger med 11 til 20 medlemmer: 2 delegater 
Foreninger med 21 til 30 medlemmer: 3 delegater 
Foreninger med 31 til 40 medlemmer: 4 delegater 
Foreninger med 41 til 50 medlemmer: 5 delegater 
Foreninger med 51 til 60 medlemmer: 6 delegater 
Foreninger med 61 til 70 medlemmer: 7 delegater 
Foreninger med 71 til 80 medlemmer: 8 delegater 
Foreninger med 81 til 90 medlemmer: 9 delegater 
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Foreninger med 91 til 100 medlemmer: 10 delegater 
Foreninger med 101 til 110 medlemmer: 11 delegater 
Og så videre.  

Som beregningsgrunnlag for medlemmer og delegater benyttes innkomne kontingenter i 
lokalforeningene per 31. desember de to foregående årene før landsmøtet.  

Foreninger må ha blitt opptatt og medlem i Høyres Studenter senest tre – 3 – måneder før 
landsmøtet for å få representasjon.  

Dersom det samlede delegatantallet fra lokalforeningene overstiger 101, legges dette delegattallet 
til grunn for beregningen av delegater fra lokalforeningene.  

Delegatene fordeles da mellom lokalforeningene ved forholdstallsvalg etter Seinte-Laguës metode, 
hvor hver lokalforenings medlemmer divideres med delingstallene 1, 3, 5, 7 osv.  

Dersom to eller flere lokalforeninger kommer ut av brøken med lik kvotient, går delegatplassen til 
lokalforeningen med det høyeste antallet nye, betalende medlemmer i året før landsmøtet. Hvis to 
eller flere lokalforeninger fremdeles står likt etter dette, tildeles delegatplassen etter loddtrekning. 
 
§ 2-3 Delegatene er fordelt etter følgende nøkkel:  

1. Arbeidsutvalget (5) 
2. Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer (2) 
3. En representant fra hver lokalforening 
4. Stortingsrepresentanter som er under 35 år og er medlem av Høyres Studenter får 

selvskreven observatørplass 
5. De resterende delegater foreles etter delingstall mellom lokalforeningene etter hvor 

mange betalende medlemmer lokalforeningene hadde per 31. desember de to foregående 
årene.  

6. Foreninger må ha blitt medlem i Høyres Studenter senest tre – 3 – måneder før landsmøtet 
for å få representasjon. 
 

§ 2-4 Mandatfordelingen mellom lokalforeningene skjer på følgende måte:  

Mandatene fordeles mellom lokalforeningene (jf § 2-3 – 4. ledd) som ved et listevalg med 
lokalforeningene som lister mer delingstallene 1, 3, 5, 7 osv. 
 
§ 2-5 Valgkomitéen settes ned i forkant av Landsmøtet. Komitéen nedsettes av Landsstyret og 
består av tre medlemmer. Arbeidsutvalget utnevner ett av medlemmene i komitéen. 
 
§ 2-6 Ordinært Landsmøte bør avholdes i de år det ikke avholdes stortingsvalg eller 
kommune/fylkestingsvalg, om mulig uken før Unge Høyres Landsmøte (juni måned). Landsmøtet 
innkalles av Landsstyret med minst 2 måneder varsel. 
 
§ 2-7 Landsmøtet skal føre protokoll fra sine forhandlinger. 
 
§ 2-8 Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles når leder, et flertall i Arbeidsutvalget eller 1/5 av 
lokalforeningene krever det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med 5 ukers varsel. Sakslisten 
fastsettes på bakgrunn av årsak som er redegjort for innkallingen. 
 
§ 2-9 Ordinært Landsmøte skal behandle:  

• Politiske programmer 
• Lovendringer 
• Valg 
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• Resolusjoner 
• Eventuelt 
• Desisjonskomitéens beretning 
• Revisors beretning 

 
§ 2-10 Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er flere kandidater enn det skal velges eller det 
kreves av en person som er stemmeberettiget. 
 
§ 2-11 Valg av en enkel tillitsmann krever absolutt flertall. Oppnår ingen dette flertall holdes det 
omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer. Omvalg avgjøres ved simpelt 
flertall. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 2-12 Ved valg av flere tillitsmenn samtidig regnes de som har fått flest stemmer som valgt. Ved 
stemmelikhet foretas det omvalg mellom de kandidater det gjelder. Ved fortsatt stemmelikhet 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 2-13 Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i andre valg enn personvalg. 
 
§ 2-14 Avstemninger hvor ingen annen prosedyre er forutsatt i lovene, avgjøres ved simpelt flertall. 
 
§ 2-15 Skriftlig votering kan forlanges av en delegat. 
 
§ 2-16 Landsmøtet velger: 
Arbeidsutvalg bestående av:  

• Leder 
• 1. nestleder 
• 2. nestleder 
• Internasjonalt ansvarlig 
• Et øvrig medlem 

 
I tillegg velges det:  

• To medlemmer av Landsstyret 
• Tre medlemmer av desisjonskomitéen, hvorav to ikke har sittet i Landsstyret i forrige 

periode 
• Revisor 

 
Alle valg skjer for en landsmøteperiode.  
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3. Arbeidsutvalget 
§ 3-1 Leder av Høyres Studenter leder Arbeidsutvalgets møter. 
 
§ 3-2 Leder representerer Høyres Studenter i Høyres Sentralstyre. Leder representerer Høyres 
Studenter i Unge Høyres Sentralstyre og Unge Høyres Landsstyre. Nestleder møter som vara i 
nevnte organer ved leders forfall. 
 
§ 3-2 Arbeidsutvalget står for Høyres Studenters daglige drift etter de retningslinjer som trekkes 
opp av Landsmøtet. 

Arbeidsutvalget foretar selv den interne arbeidsfordelingen, herunder nedsetter de komiteer de 
finner nødvendig.  

Arbeidsutvalget utarbeider budsjett for Høyres Studenter, som fremlegges Landsstyret  
 
§ 3-4 Arbeidsutvalget har anledning til å frikjøpe leder eller ansette rådgiver i samråd med Unge 
Høyre. Skulle et medlem av Arbeidsutvalget bli ansatt som politisk rådgiver må personen fratre sitt 
verv som medlem i Arbeidsutvalget umiddelbart etter at Arbeidsutvalget har fattet sitt vedtak.  

 

4. Landsstyret 
§ 4-1 Landsstyret er Høyres Studenter høyeste organ etter Landsmøtet. 
 
§ 4-2  Landsstyret består av Arbeidsutvalget, to landsmøtevalgte medlemmer og ett medlem fra 
hver forening representert på siste Landsmøte. 
 
§ 4-3 Landsstyret skal blant annet fatte politiske vedtak etter forslag fra Arbeidsutvalget, vedta 
plandokument og velge Høyres Studenters delegater til Høyres Landsmøte. 
 
§ 4-4 Skulle leder eller noen av nestlederne falle fra eller trekke seg ut i funksjonstiden, velger 
Landsstyret ny leder eller nestleder blant Arbeidsutvalgets medlemmer. Skulle noen av 
Arbeidsutvalget øvrige styremedlemmer falle fra eller trekke seg i funksjonstiden skal Landsstyret 
velge nytt styremedlem etter innstilling fra den foregående valgkomiteen. Ved frafall fra 
valgkomiteen har landsstyret mandat til å oppnevne medlem av valgkomité etter innstilling fra 
arbeidsutvalget. Landsstyret supplerer arbeidsutvalget ved frafall av medlemmer. 
 
§ 4-5 På hvert Landsstyremøte skal det redegjøres for organisasjonens økonomi. 
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5. Foreningene 
§ 5-1 Det kan dannes forening på hvert universitet eller høyskole. 
 
§ 5-2 For å bli registrert som forening i Høyres Studenter må foreningene ha:  

• Lover 
• Generalforsamling minst en gang i året 
• Styre med minst 5 medlemmer. 
• Selvstendig økonomi. 
• Oversikt over aktivitet det første semesteret de blir opprettet. 

 
HS sitt landsmøte kan innvilge medlemskap med simpelt flertall, hvis søknad er sendt HS/AU minst 6 
uker før landsmøtet. HS sitt landsstyre kan innvilge medlemskap med 2/3 flertall hvis det ikke er 
noen lokalforeninger i fylket allerede. Hvis det er en eller flere lokalforeninger i fylket kreves det ¾ 
flertall for å innvilge foreningen medlemskap i HS. En medlemskapssøknad må fremmes på et 
landsstyre før det kan behandles på det neste. 
 
§ 5-3 Foreningene velger sine landsmøtedelegater i et valgt representativt organ eller på et 
medlemsmøte. 
 
§ 5-4 Foreningene er ansvarlige for innkrevingen av medlemskontingent for medlemmene. 
 
§ 5-5 Ingen kan være medlem i mer enn en forening av gangen.  
 
§ 5-6 For å sikre at en kan bli medlem også i de tilfeller hvor ingen lokalforening dekker området, kan 
de opprettes en egen lokalforening, direkte underlagt Høyres Studenter hvor disse medlemmene 
registreres. 
 
§ 5-7 Alle medlemmer i Høyres Studenter er også medlemmer i Unge Høyres Landsforbund. 
 
§ 5-8 Foreninger som er medlem i Høyres Studenter skal benytte Høyres Studenters grafiske profil 
og logoer.  

 

6. Suspensjon og ekskludering 
§ 6-1 Arbeidsutvalget kan med ¾-dels flertall fatte om suspensjon for medlemmer, foreninger og 
tillitsvalgte i Høyres Studenter når medlemmer eller foreninger: 

1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres Studenters 
formålsparagraf. 

2. Ved sin handlemåte har skadet Høyres Studenter utad eller innad, forbrutt seg mot dets 
lover eller Unge Høyres etiske retningslinjer. 

3. Er medlem av et annet politisk parti. 
4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3. 

 
Avgjørelsen kan ankes innen 14 dager etter vedtaket til landsstyret for endelig vedtak. Landsstyret 
er endelig ankeinstans for vedtak om suspensjon fattet på fylkesnivå.  
 
Suspensjonsvedtak gjelder alle verv i Høyres Studenter. 
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§ 6-2 Landsstyret kan ekskludere eller gi advarsel til en forening eller et medlem som:  

1. Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres Studenters 
formålsparagraf.  

2. Ved sin handlemåte har skadet Høyres Studenter utad eller innad, forbrutt seg mot dets 
lover. 

3. Er medlem av et annet politisk parti. 
4. Har gjort brudd på det etiske regelverket. 
5. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2, 3 eller 4. 

 
Medlemmer som er ekskludert av Høyres Studenter lokalforeninger kan anke avgjørelsen inn for 
landsstyret. Beslutninger om eksklusjon krever 2/3 flertall. Landsstyret kan etter anke beslutte å 
oppheve en eksklusjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor lokalforeningen har fattet vedtak om 
eksklusjon. Beslutningen om opphevelse krever 2/3 flertall. En eksklusjon kan enten være en 
eksklusjon fra retten til å inneha verv i Høyres Studenter eller en eksklusjon av medlemskap. 
 
§ 6-3 Landsmøtet kan ekskludere foreninger som motarbeider forbundets formål. For 
eksklusjonssaker gjelder de samme tidsfrister og samme voteringsorden som for 
lovendringsforslag. 

 

7. Desisjonskomiteen 
§ 7-1 Desisjonskomiteens oppgaver er:  

• Å overvåke at Høyres Studenters organer holder seg innenfor disse lover og de 
retningslinjer som blir trukket opp av overordnede organer. 

• Å gå igjennom innkommende lovendringsforslag og avgi uttalelse om disse til Landsmøtet. 
• Å utarbeide en beretning som legges frem på Landsmøtet. 
• Tolke Høyres Studenters lover. 

 
Desisjonskomiteen kan pålegge forretningsfører utbetalingsstopp inntil budsjettoverskridelsene er 
dekket inn.  

 

8. Regnskap 
§ 8-1 Regnskapene til HS avsluttes pr. 31.12 hvert år. Avsluttede regnskaper levers revisor og 
forbundets leder. Regnskapet er en del av Unge Høyres Landsforbunds regnskap. 
Regnskapskapittelet blir gjennomgått av desisjonskomiteen.  

 

9. Lovendringer 
§ 9-1 Høyres Studenters lover kan bare endres av ordinært landsmøte ved at 2/3 av de avgitte 
stemmene er for lovendringen. Blanke stemmer er avgitte stemmer. 
 
§ 9-2 Endringsforslag må være Arbeidsutvalget i hende minst seks - 6 – uker før landsmøtet.  

Arbeidsutvalget skal sende endringsforslagene til foreningene minst fem - 5 - uker før landsmøtet. 
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Endringer til disse forslagene skal være arbeidsutvalget i hende minst tre - 3 - uker før landsmøtet. 
Disse skal Arbeidsutvalget sende til foreningene minst to - 2 - uker før landsmøtet. 
 
§ 9-3 Arbeidsutvalget skal sende alle lovendringsforslag til desisjonskomiteen. Desisjonskomiteen 
avgir uttalelse om disse til landsmøtet. 
 
§ 9-4 Lovendringer av rent redaksjonell karakter som er en konsekvens av andre lovendringer kan 
likevel behandles uten å være sendt ut på vanlig måte.  

En lovendring kan ikke betraktes som redaksjonell dersom desisjonskomiteen motsetter seg dette, 
eller dersom 1/10 av landsmøtedelegatene betrakter endringen som en realitetsendring. 
 
§ 9-5 Lovendringer trer i kraft fra landsmøtets slutt dersom ikke annet vedtas av landsmøtet med ¾ 
flertall.  

 

Sist endret på Høyres Studenters 55. Landsmøte på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. 

  



Forslag til endring av
Lover for Høyres 

Studenter
S I D E   23
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Forslag til endring av Lover for 
Høyres Studenter 
 
Endringsforslag 1 
Fremmet av: Håvard Rørtveit 
Forslag: §1-1 - Formål 
 
Gjeldende lov:  
Høyres Studenter består av konservative og moderate studentforeninger. Høyres Studenters 
oppgave er å fremme forståelsen for at konservativt samfunnssyn, spesielt ved de høyere 
læresteder. 
 
Endres til:  
Endre fra “konservative og moderate studentforeninger” til konservative, moderate og liberale 
studentforeninger” 
 
Begrunnelse: 
 
Anbefaling: 
Foreslått avvist. 
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Endringsforslag 2 

Fremmet av: Håvard Rørtveit og Maya-Katrin Skjeldal 
Forslag: §1-2 - Formål 
 
Gjeldende lov:  
Høyres Studenter skal:  
• Fremme konservative studenters synspunkter, spesielt på studentpolitiske saker.  
• Utad tilkjennegi norske konservative studenters synspunkter i nasjonal og internasjonal 
sammenheng.  
• Være et samarbeidsorgan for de tilsluttede foreninger til fremme av gjensidig kontakt.  
• Representere partiet Høyre, men ikke være bundet av partiets politikk. 
 
Endres til:  
Endre fra “konservative studenters” til “konservative og liberale studenters” i begge kulepunkt. 
 
Begrunnelse:  
 
Anbefaling:  
Foreslått avvist. 
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Endringsforslag 3 
Fremmet av: Lovkomiteen 
Forslag: §1-5 - Formål 
 
Legge til paragraf:  
«Organisasjonens navn er Høyres Studenter på bokmål og Høgres Studentar på nynorsk.»  
 
Begrunnelse:  
For å stadfeste hva forbundet heter i lovene. 
 
Anbefaling:  
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 4 
Fremmet av: HS  Kvinneforum 
Forslag: §2-2 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
«Høyres Studenter landsmøte består av selvskrevne delegater og delegater valgt av 
lokalforeningene.  

Til landsmøtet som selvskrevne delegater med fulle rettigheter møter alltid:  

• Arbeidsutvalget (5) 
• Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer (2)  
• Stortingsrepresentanter som er under 35 år og medlem av Høyres Studenter får 

selvskreven observatørplass 
• Én delegat fra hver lokalforening» 

 
Legge til kulepunkt:  
«Leder av Høyres Studenter Kvinneforum»  
 
Begrunnelse:  
Se begrunnelse for endringsforslag 12. 
 
Anbefaling: 
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 5 
Fremmet av: Lovkomiteen og arbeidsutvalget 
Forslag: §2-2 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
Til landsmøtet som selvskrevne delegater med fulle rettigheter møter alltid:  

• Arbeidsutvalget (5) 
• Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer (2)  
• Stortingsrepresentanter som er under 35 år og medlem av Høyres Studenter får 

selvskreven observatørplass 
• Én delegat fra hver lokalforening 

 
I tillegg til de selvskrevne delegatene sender lokalforeningene delegater til landsmøtet etter 
følgende skala: 
Foreninger med 1 til 10 medlemmer: 1 delegat 
Foreninger med 11 til 20 medlemmer: 2 delegater 
Foreninger med 21 til 30 medlemmer: 3 delegater 
Foreninger med 31 til 40 medlemmer: 4 delegater 
Foreninger med 41 til 50 medlemmer: 5 delegater 
Foreninger med 51 til 60 medlemmer: 6 delegater 
Foreninger med 61 til 70 medlemmer: 7 delegater 
Foreninger med 71 til 80 medlemmer: 8 delegater 
Foreninger med 81 til 90 medlemmer: 9 delegater 
Foreninger med 91 til 100 medlemmer: 10 delegater 
Foreninger med 101 til 110 medlemmer: 11 delegater 
Og så videre.  

Som beregningsgrunnlag for medlemmer og delegater benyttes innkomne kontingenter i 
lokalforeningene per 31. desember de to foregående årene før landsmøtet.  
 
Endres til: 
Endre paragraf 2.2. Endre fra «to foregående år» til «året før»   
 
Begrunnelse: 
De mindre foreningene har ytret misnøye med den nåværende delegatordningen da de lider 
hardest under den. Lovkomitéen og Arbeidsutvalget har konkluderte med at en endring fra fra «to 
foregående år» til «året før» vil bedre representere medlemsmassen på landsmøte enn den 
nåværende ordningen. 
 
Anbefaling: 
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 6 
Fremmet av: Lovkomiteen 
Forslag: §2-4 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
«Mandatfordelingen mellom lokalforeningene skjer på følgende måte:  

Mandatene fordeles mellom lokalforeningene (jf § 2-3 – 4. ledd) som ved et listevalg med 
lokalforeningene som lister mer delingstallene 1, 3, 5, 7 osv.» 
 
Stryke punktet. 
 
Begrunnelse:  
Overflødig punkt. Se § 2 - 2 
 
Anbefaling: 
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 7 
Fremmet av: Håvard Rørtveit, Maya-Katrin Skjeldal og Oscar Chr. Husebye 
Forslag: §2-11 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
Valg av en enkel tillitsmatt krever absolutt flertall. Oppnår ingen dette flertall holdes det omvalg 
mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer. Omvalg avgjøres ved simpelt flertall. Ved 
fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Endres til:  
Endre fra ordet “tillitsmann” til “tillitsvalgt” 
 
Begrunnelse:  
 
Anbefaling:  
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 8 
Fremmet av: Håvard Rørtveit, Maya-Katrin Skjeldal, Oscar Chr. Husebye og Kaia Bergeland Kjos 
Forslag: §2-12 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
Ved valg av flere tillitsmenn samtidig regnes de som har fått flest stemmer som valgt. Ved 
stemmelikhet foretas det omvalg mellom de kandidater det gjelder. Ved fortsatt stemmelikhet 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Endres til:  
Endre fra ordet “tillitsmenn” til “tillitsvalgte”. 

 
Begrunnelse:  
 
Anbefaling:  
Foreslått vedtatt. 
 

  



 32 

Endringsforslag 9 
Fremmet av: Lovkomiteen 
Forslag: §2-15 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
«Skriftlig votering kan forlanges av en delegat.» 
 
Stryke punktet.  
 
Begrunnelse:  
Overflødig punkt. Se § 2 - 10. 
 
Anbefaling:  
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 10 
Fremmet av: HS  Kvinneforum 
Forslag: §2-16 - Landsmøtet 
 
Gjeldende lov:  
«Arbeidsutvalg bestående av:  

• Leder 
• 1. nestleder 
• 2. nestleder 
• Internasjonalt ansvarlig 
• Et øvrig medlem 

 
I tillegg velges det:  

• To medlemmer av Landsstyret 
• Tre medlemmer av desisjonskomitéen, hvorav to ikke har sittet i Landsstyret i forrige 

periode 
• Revisor 

 
Alle valg skjer for en landsmøteperiode.» 
 
Endres til:  
«Arbeidsutvalg bestående av:  

• Leder 
• 1. nestleder 
• 2. nestleder 
• Internasjonalt ansvarlig 
• Et øvrig medlem 

 
I tillegg velges det:  

• To medlemmer av Landsstyret 
• Leder av Høyres Studenter Kvinneforum 
• Tre medlemmer av desisjonskomitéen, hvorav to ikke har sittet i Landsstyret i forrige 

periode 
• Revisor 

 
Alle valg skjer for en landsmøteperiode.» 
 
Begrunnelse: 
Se begrunnelse for endring i § 4 – 2 
 
Anbefaling:  
Foreslått vedtatt. 
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Endringsforslag 11 
Fremmet av: Håvard Rørtveit og Kaia Bergeland Kjos 
Forslag: §3-4 - Arbeidsutvalget 
 
Gjeldende lov:  
Arbeidsutvalget har anledning til å frikjøpe leder eller ansette rådgiver i samråd med Unge Høyre. 
Skulle et medlem av Arbeidsutvalget bli ansatt som politisk rådgiver må personen fratre sitt verv 
som medlem i Arbeidsutvalget umiddelbart etter at Arbeidsutvalget har fattet sitt vedtak. 
 
Endres til:  
Arbeidsutvalget har anledning til å frikjøpe leder eller ansette rådgiver i samråd med Unge Høyre. 
Skulle et medlem av Arbeidsutvalget bli ansatt i Unge Høyres Landsforbund må personen fratre sitt 
verv som medlem i Arbeidsutvalget umiddelbart etter at Arbeidsutvalget har fattet sitt vedtak. 
 
Begrunnelse:  
 
Anbefaling:  
Foreslått avvist. 
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Endringsforslag 12 
Fremmet av: HS  Kvinneforum 
Forslag: §4-2 - Landsstyre 
 
Gjeldende lov:  
«Landsstyret består av Arbeidsutvalget, to landsmøtevalgte medlemmer og ett medlem fra hver 
forening representert på siste Landsmøte.» 
 
Endres til:  
«Landsstyret består av Arbeidsutvalget, to landsmøtevalgte medlemmer, ett medlem fra hver 
forening representert på siste Landsmøte og leder av Høyres Studenter Kvinneforum.»  
 
Begrunnelse: 
Høyres Studenter Kvinneforum ble opprettet i februar 2020 etter initiativ fra Alexandria M. E. 
Gogstad og Kaia B. Kjos. Nettverket startet som en Facebook-gruppe i november 2020, hvor aktive 
kvinnelige medlemmer ble lagt til, og det har utviklet seg til et mer organisert organ som i skrivende 
stund har avholdt to arrangementer med god deltakelse. Det understrekes at deltakelse på 
Kvinneforumet sine arrangement er åpent for alle medlemmer av Høyres Studenter, og ikke bare 
kvinnelige medlemmer.  
 
Kvinneforumet er et nettverk for medlemmer av Høyres Studenter, etter modell av Høyres 
Kvinneforum. Etter nettverkets opprettelse, har samarbeidsvilje og engasjement ført til at HS 
Kvinneforum har fått innpass hos det utvidete styret i Høyres Kvinneforum. Dette gir HS ytterligere 
mulighet til å dyrke samarbeid med Høyre og påvirke partiets politikk. Relasjonen til Høyres 
Kvinneforum oppleves som god og stabil per dags dato, samt lovende for fremtidig samarbeid.  
 
HS Kvinneforum består i dag av en leder og to nestledere, etter vedtak fra HS sitt Landsstyre. Det 
anses ikke som hensiktsmessig å regulere valg av Kvinneforum sitt styre eller styrets struktur i 
Lovendringsforslag til Høyres Studenters lover 2 av 3 Høyres Studenters lover. Det foreslås heller at 
HS Kvinneforum avholder et medlemsmøte hvor alle medlemmer av HS gis møte-, tale- og 
stemmerett, og hvor medlemsmøtet vedtar egne vedtekter som regulerer styringsformen i 
Kvinneforum. Dette forutsetter at de foreslåtte endringsforslagene vedtas av landsmøtet. Det 
foreslås ytterligere at HS sitt arbeidsutvalg og desisjonskomité gis anledning til å uttale seg om de 
foreslåtte vedtektene for HS Kvinneforum. Denne prosessen bør skje etter landsmøtet i juni 2022, 
når landsmøtet har valgt ny leder av HS Kvinneforum. Prosessen bør dessuten sanksjoneres av 
Landsstyret, helst etter innstilling fra det nyvalgte arbeidsutvalget.  
 
Det vises til vedlegg på side 3, titulert «Vedlegg: Utkast til vedtekter for HS Kvinneforum». HS 
Kvinneforum ønsker å være åpen overfor Landsmøtet og Landsstyret i den endelige 
etableringsfasen. Nettverket er opptatt av å nyte disse organenes tillit og dette fordrer etter vårt 
syn deres involvement. Vi håper derfor at landsmøtedelegatene leser vårt forslag til vedtekter for 
HS Kvinneforum og sender eventuelle innspill og innsigelser til undertegnede, via e-post: 
kaia.b.kjos@gmail.com. Vi ønsker at vedtektene skal behandles i etterkant av landsmøtet, slik at 
møtet kan ledes av en landsmøtevalgt leder. Dette sikrer størst mulig grad av demokratisk 
legitimitet. Dersom vedtektene vedtas i tråd med utkastet, anmoder vi det nyvalgte arbeidsutvalget 
om å raskest mulig igangsette prosessen med å utlyse de øvrige styrevervene i HS Kvinneforum.  
 
På vegne av Høyres Studenter Kvinneforum,  
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Kaia Bergeland Kjos  
Leder 
 
Vedlegg: Utkast til vedtekter for HS Kvinneforum  
§ 1 Navn  
Nettverkets navn er Høyres Studenter Kvinneforum, forkortet kun som HS Kvinneforum.  
 
§ 2 Formål  
HS Kvinneforum skal være et samlepunkt for alle betalende medlemmer av Høyres Studenter. HS 
Kvinneforum skal særlig fokusere på politikkutvikling og idémyldring tilknyttet politiske saker som 
anses for å være relatert til likestillingssaken i vid forstand. HS Kvinneforum skal også organisere og 
avholde arrangementer som fremmer slik politikkutvikling og idémyldring.  
 
§ 3 Medlemskap  
Alle betalende medlemmer av Høyres Studenter kan delta i HS Kvinneforum sin virksomhet.  
 
§ 4 Organisasjon  
HS Kvinneforum er et nettverk som er underlagt Høyres Studenter og deres til enhver tid gjeldende 
lover. Ved konflikt mellom Høyres Studenters lover og disse vedtekter, får disse vedtekter forrang.  
 
HS Kvinneforum sitt styre består av én leder og to nestledere. Leder av HS Kvinneforum velges av 
Høyres Studenters Landsmøte. De to nestlederne velges av Høyres Studenters Landsstyre, etter 
innstilling fra Arbeidsutvalget. Valget av nestledere skal skje på det første landsstyremøtet etter 
Landsmøtet. Leder og nestledere må være betalende medlemmer av Høyres Studenter gjennom 
hele deres periode.  
 
Nestlederne bruker titlene første nestleder og andre nestleder.  
 
Styret har ansvar for den daglige driften.  
 
§ 5 Endring av vedtektene. Medlemsmøte.  
HS Kvinneforum avholder medlemsmøte senest 2 – to – måneder før Høyres Studenters 
Landsmøte. Kun dette medlemsmøtet kan endre vedtektene. Det er en forutsetning at alle 
betalende medlemmer i Høyres Studenter gis reell mulighet til å delta, uavhengig av bosted. 
Hovedregelen er derfor at slike medlemsmøter avholdes digitalt.  
 
Endringsforslag må være styret i hende senest 7 – sju – dager før medlemsmøtet. Styret skal i 
samråd med Høyres Studenters arbeidsutvalg behandle alle innkomne vedtektsendringer og 
fremlegge en innstilling til medlemsmøtet. Innstillingen til vedtektsendringene skal sendes ut til 
Høyres Studenters medlemmer senest 2 – to – dager før medlemsmøtet.  
 
Endringer av vedtektene krever minst 2/3 aktivt flertall for å bli vedtatt.  
 
Endringene trer i kraft i det medlemsmøtet heves. 
 
 
Anbefaling:  
Foreslått avvist.  
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Endringsforslag 13 
Fremmet av: Håvard Rørtveit og Maya-Katrin Skjeldal 
Forslag: §5-1 - Foreningene 
 
Gjeldende lov:  
«Det kan dannes forening på hvert universitet eller høyskole.» 
 
Endres til:  
«Det kan dannes forening i alle kommuner som har universitet eller høyskole.» 
 
Begrunnelse: 
 
Anbefaling:  
Foreslått avvist. 
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