På landsmøte
for første gang?
Fortvil ikke.
Hvis du skal på landsmøte for første gang, eller har glemt
hvordan landsmøtet var for to år siden – her har du en kjapp
guide til hvordan ting foregår!

Ta ordet
I debattene om resolusjonene kan du ta ordet ved å holde et innlegg, eller ved å ta en replikk på
noen som holder et innlegg. For å tegne deg til innlegg må du tegne deg via Unge Høyres voteringsog talerlistesystem. Kort forklart går du inn på en nettside, der du får en bruker som du logger inn
med på landsmøtet.
På denne løsningen vil du kunne tegne deg til innlegg, replikker og saksopplysninger. Du vil i tillegg
finne alle landsmøtedokumentene og talerlisten på denne nettsiden. Taletiden er begrenset til 2
minutter for innlegg og 1 minutt for replikk. Men pass på – hvis vi får dårlig tid blir den strammet inn!
For å ta ordet til debatten om programmene, må du ha forhåndstegnet deg til fylkeslederen din. Det
er ikke anledning for å tegne seg til debatt til programmet under landsmøtet. Vil du likevel på
talerstolen? Det er lov å ta replikk på andres innlegg, og det gjør du på samme måte som under
resolusjonsdebattene ved å bruke Unge Høyres voterings- og talerlistesystem. Det vil komme en
nærmere forklaring på hvordan Unge Høyres voterings- og talerlistesystem fungerer når
landsmøtet begynner.

Landsmøteprogrammene
Landsmøteprogrammene skal debatteres kapittelvis, og voteringer på endringsforslagene som er
sendt inn på forhånd foregår også kapittelvis. Derfor er det viktig å være på plass i salen hele tiden.
Fristen for å foreslå endringer til programmene går ut 22.mai. Skjema for endringsforslag til
programmene ligger på nettsiden. Det vil altså ikke være mulig å fremme forslag til
landsmøteprogrammene under selve landsmøtet.

Resolusjoner
Resolusjonene behandles av Landsmøtet en og en. Aller først bestemmer man hvor mange
resolusjoner Landsmøtet skal behandle, så debatterer man hvilke resolusjoner som skal behandles
også tas de opp en etter en til behandling spredt utover dagene. Voteringen, altså avstemmingen,
foregår når debatten er avsluttet etter hver resolusjon
På Landsmøtet kan du fremme endringsforslag til resolusjonene vi skal behandle. Skriv forslaget
ditt i endringsforslagsskjemaet som er digitalt, og vis til hvilken linje i hvilken resolusjon endringen,
strykningen eller tillegget ditt skal stå. Du kan fremme endringsforslag under selve debatten på
landsmøtet.

Voteringen
Dersom ditt endringsforslag anbefales avvist, må du opprettholde dette ved å rekke opp
delegatskiltet og svare «ja» fra salen når dirigenten spør. Dersom ingen velger å opprettholde et
endringsforslag som anbefales avvist, stemmes det heller ikke over. Du kan også opprettholde
andres endringsforslag dersom de selv ikke ønsker å gjøre dette. For å stemme for et forslag som
anbefales avvist må man rekke stemmeskiltet i været.
«Kontra» betyr at de som stemte motsatt skal rekke opp skiltene i været. Det gjør man for å sikre at
man vet hva det faktisk er flertall for på Landsmøtet. Ved jevne voteringer, vil Unge Høyres
voterings- og talerlistesystem brukes, da kommer automatisk voteringen opp inne på nettsiden.
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Sosiale medier
Er du på Twitter? Finn frem mobilen din og bruk hashtag #UHLM for å delta i debatten om Unge
Høyres Landsmøte på nett. Vi vil også ha mange bilder på Instagram med samme hashtag.

Uønsket seksuell oppmerksomhet
Landsmøtet skal være en trygg og god opplevelse for alle. Vi har alle et ansvar for å sørge for at alle
drar fra landsmøte med utelukkende gode opplevelser. Skulle du observere noen med pågående
oppførsel, si fra. I Unge Høyres etiske retningslinjer står det tydelig at all uønsket seksuell
oppmerksomhet er seksuell trakassering. Opplever du noe ubehagelig, si fra til en du stoler på. Ta
kontakt med fylkeslederen din eller Generalsekretæren i Unge Høyre, Mille Johanne Christensen
(98631736).

Ordliste til landsmøtet
Amanda
Ansatt
Arbeidsutvalget (AU)
AUF
Delegat
Direktevalgt LS-medlem
Dirigent
Exit-program
Fagfornyelsen

FpU
Frederik Feiler
Friskole
Fullmaktskomite
Fylkessekretær
Fylkesstyret (FS)
Høyre
Høyres Hovedorganisasjon
Kontradiksjon

KrFU
Kvantumsrabatt

Landsmøtet
Malene Iren Eilertsen

Organisasjonsrådgiver i Unge Høyre
En som jobber dag og natt for Unge Høyre
Styret i en fylkesforening. Leder fylkesforeningen mellom
fylkesstyremøtene.
Arbeidernes Ungdomsfylking. Arbeiderpartiets ungdomsparti og
vår hovedmotstander
En med stemmerett på Landsmøtet
Landsmøtet velger to som skal sitte i Landsstyret
Landsmøtet ledes av tre dirigenter
Program for hjelp til de som ønsker å komme seg ut av voldelige
og kriminelle miljøer.
En prosess hvor man utviklet og innførte nye læreplaner slik at
de skulle bli mer relevante for fremtiden. De nye læreplanene ble
tatt i bruk fra 2020.
Fremskrittspartiets Ungdom. Vår største konkurrent på skolene
Digital kommunikasjonsrådgiver i Unge Høyre
Private skoler med en alternativ pedagogisk retning og med rett
til statsstøtte
En komite på tre personer som sjekker at alle delegater er lovlig
valgt av sine fylker
Noen fylker i Unge Høyre har ansatte. Disse er sekretariat i hvert
sitt fylkeslag.
Det øverste organet i hvert fylke mellom hvert årsmøte. Består
ofte av arbeidsutvalget og alle lokalforeningsledere.
Vårt moderparti
Er som UHL, bare for Høyre
Rettsprinsipp som innebærer at ingen skal kunne dømmes uten
at de først får muligheten til å uttale seg om saken og gjøre seg
kjent med beskyldningene som er rettet mot dem
Ungdomspartiet til KrF. Har kirkepauser på landsmøtene sine.
Antall forbrytelser som er begått er et skjerpende moment i
utmålingen av straff, men man dømmes ikke for ett og ett
forhold.
Dette arrangementet. Unge Høyres Landsforbunds øverste
organ
Rådgiver for Høyres Studenter

3

Meddommerordning

Mille
Minsteinngrepsprinsippet
Observatør
Oda
Ola
Organ
Overskuddsinformasjon

PP-tjenesten (PPT)
Privatskole
Profilskole
Protokollfører
Sekretariatet
Sentralstyret (SS)

Servicekorps
Skoleeier
Skoleleder
Stealthing
Tellekorps
Unge Høyres Landsforbund
(UHL)

Unge Venstre
Valgkomite
Voldsmonopol
Voter
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Det er et alminnelig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine
likemenn. Det er sett på som en garanti for rettssikkerheten at
borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin
rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker. Både i tingretten og
i lagmannsretten er det vanligvis to meddommere og en
fagdommer ved behandling av straffesaker.
Generalsekretær i Unge Høyre
At det ikke skal brukes merinngripende tiltak enn nødvendig
En som kan fremme forslag og ta ordet på landsmøtet, men ikke
stemme
Politisk rådgiver i Unge Høyre
Leder i Unge Høyre
Er i kroppen, men også et ord som betyr «styringsinnstans»
Under etterforskning av et straffbart forhold kan politiet finne
opplysninger om andre straffbare forhold enn det som egentlig
etterforskes
Pedagogisk-psykologisk tjeneste, skal hjelpe barn og unge med
behov for ekstra tilrettelegging i undervisningen
Skole som drives av noen andre enn myndighetene
Skoler der elever fordyper seg i ett emne, for eksempel realfag.
Private profilskoler har rett til statsstøtte.
Skriver protokoll fra landsmøtet. En oversikt over hva som er blitt
vedtatt. Et historisk dokument
De som er ansatte i Unge Høyres Landsforbund.
Styret for Unge Høyres Landsforbund. Leder Unge Høyre mellom
Landsstyremøtene. Har i perioden 2020-2022 bestått av:
Ola Svenneby (leder)
Håkon Snortheim (1.nestleder)
Leon Solve Mossing Knudsen (2.nestleder)
Tonje Nilsen
Ingerid Berge
Ingrid Storebø
Caroline Hoff
Andreas Oftedal (leder Høyres Studenter)
Frivillige som er med på å sørge for at Landsmøtet går ordentlig
for seg
De som eier skolen, er kommunen eller fylkeskommunen for
offentlige skoler og styret for en privat skole
De ansatte som leder skolen, brukes ofte om rektor
En mann som fjerner et kondom under samleie uten samtykke,
når partneren kun har samtykket til kondombeskyttet sex
Teller stemmer dersom det er behov for det
Det nasjonale leddet i Unge Høyre. Landsmøtet er UHLs øverste
organ. Landsstyret er det øverste organet mellom landsmøtene.
Sentralstyret leder Unge Høyre mellom landsstyremøtene.
Sekretariatet jobber for Unge Høyres Landsforbund.
Venstres ungdomsparti. Har ofte runde briller
En komite som intervjuer alle kandidater til sentrale verv, og
foreslår hvem som bør velges av landsmøtet
Retten til å bruke fysisk makt under gitte forutsetninger
Tale- og voteringssystemet som Unge Høyre bruker

Frihet
Mangfold
Toleranse

Unge Høyres Landsforbund
Stortingsgata 20, 0161 Oslo

Postboks 1352 Vika, 0113 Oslo
info@ungehoyre.no
www.ungehoyre.no
+47 22 82 90 90
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