
Forslag til forretningsorden 
FOR OSLO UNGE HØYRES GENERALFORSAMLING 24. september 2022 

 
 
Arbeidsutvalget foreslår følgende forretningsorden for Generalforsamlingen: 

 
 
1. TALETID 

Taletiden under generalforsamlingen foreslås satt til to minutter. Det åpnes for inntil to replikker, 

med anledning til svarreplikk for hver replikk, til hvert innlegg. Taletiden for replikker er ett 

minutt. 

Dirigenten kan foreslå å redusere taletiden dersom det av hensyn til møtets fremdrift anses 

nødvendig, og gis videre fullmakt til å avvike fra vedtatt taletid i spesielle tilfeller. 

 
2. VALG 

Ved valg foreslås følgende opplegg: 

a) Valgkomiteens leder får ordet til en generell innledning om komiteens arbeid og innstilling. 

Deretter åpnes for generell debatt. 

b) Valgkomiteens leder presenterer komiteens innstilling på de enkelte poster. Der det foreligger 

mer enn en kandidat til de plasser det skal velges til, åpnes det for inntil to valgtaler for hver 

kandidat. 

 
3. RESOLUSJONER 

Endringsforslag til resolusjonene må foreligge skriftlig og vise til de angjeldende linjenummer 

eller avsnitt i den respektive resolusjon endringsforslaget gjelder. Endringsforslag behandles slik 

at det dirigenten oppfatter er det mest ytterliggående endringsforslag behandles først, inntil en 

vedtatt tekst foreligger eller teksten har bortfalt. Resolusjoner tas opp til votering i sin helhet som 

endelig votering. 

 
4. LOVENDRINGSFORSLAG 

1. Hver forslagsstiller gis anledning til å begrunne sine forslag. 

2. Lovkomiteen gis anledning til å begrunne en eventuell innstilling. 

3. Endringer av lovene krever 2/3 flertall ved aktiv stemmegivning av de tilstedeværende. 



5. VOTERINGER 

Voteringene skjer i henhold til Oslo Unge Høyres lover: 

a) Voteringer i saker (ikke personvalg) som er ført på dagsorden eller vedtas ført på dagsorden 

avgjøres ved håndsopprekning (med nummerskilt). 

b) Personvalg skjer skriftlig hvis en representant krever det. For øvrig skal det benyttes skriftlig 

votering hvis det er flere enn en kandidat. Valg av leder foregår alltid skriftlig. 

c) Ved valg på en person, kreves mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer 

regnes som avgitt stemme. 

d) På hver avgitte stemmeseddel kan det kun stemmes på det antall kandidater som skal velges. 

e) Dersom valget ikke blir avgjort ved første votering, holdes omvalg i det man for hver ny 

valgomgang utelater den kandidat som fikk færrest stemmer ved den foregående votering. 

f) Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

g) Andre voteringer enn personvalg skal være skriftlige hvis minst 1/3 av de stemmeberettigede 

forlanger det. 

h) Forslag som ikke oppnår halvparten av de avgitte stemmene anses som forkastet. 

i) Generalforsamlingens beslutninger unntatt lovbeslutninger og personvalg treffes ved alminnelig 

flertall. 

j) I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke personvalg. 
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