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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.
§ 1-5 Organisasjonens navn er Høyres Studenter på bokmål og Høgres Studentar på nynorsk.

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

•

Leder av Høyres Kvinneforum

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 året 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.
2.
3.
4.

Arbeidsutvalget (5)
Landsmøtevalgte landsstyremedlemmer (2)
En representant fra hver lokalforening
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 Valgkomitéen settes ned i forkant av Landsmøtet. Komitéen nedsettes av Landsstyret og
består av tre medlemmer. Arbeidsutvalget utnevner ett av medlemmene i komitéen.
§ 2-5 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.
§ 2-6 Landsmøtet skal føre protokoll fra sine forhandlinger.
§ 2-7 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.
§ 2-8 Ordinært Landsmøte skal behandle:
•

Politiske programmer

•

Lovendringer

•

Valg

•

Resolusjoner

•

Eventuelt

•

Desisjonskomitéens beretning

•

Revisors beretning

§ 2-9 Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er flere kandidater enn det skal velges eller det
kreves av en person som er stemmeberettiget.
§ 2-10 Valg av en enkel tillitsvalgt 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.
§ 2-11 Ved valg av flere tillitsvalgte 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.
§ 2-12 Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i andre valg enn personvalg.
§ 2-13 Avstemninger hvor ingen annen prosedyre er forutsatt i lovene, avgjøres ved simpelt flertall.
§ 2-14 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

•

Leder av HS Kvinneforum

•

Revisor

Alle valg skjer for en landsmøteperiode.

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.

§ 3-3 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.

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.

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.

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
1. formålsparagraf.
2. Ved sin handlemåte har skadet Høyres Studenter utad eller innad, forbrutt seg mot dets
lover eller
3. Unge Høyres etiske retningslinjer.
4. Er medlem av et annet politisk parti.
5. 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.
§ 6-2 Landsstyret kan ekskludere eller gi advarsel til en forening eller et medlem som:
1.
2.
3.
4.
5.

Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres Studenters
formålsparagraf.
Ved sin handlemåte har skadet Høyres Studenter utad eller innad, forbrutt seg mot dets
lover.
Er medlem av et annet politisk parti.
Har gjort brudd på det etiske regelverket.
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.

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.

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.

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.
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 57. Landsmøte på Thon Hotel Linne, Oslo.

