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Høyres Hus i Oslo 

Konstituering: 
Dagsorden 

Protokoll for 2020 

Protokollfører 

Dirigenter: 

Vedtak: Vedtatt enstemmig. 

Vedtak: Vedtatt enstemmig uten endringer. 

Tage Slind Jensen, organisasjonssekretær 

Vedtak: Va/gt enstemmig 

Emma Erlandsen og Caroline Hoff 

Vedtak: Va/gt enstemmig 

Resolusjonskomite Anine Noren, leder 
Jenny Andresen 
Sigurd Dæhli 

Plankomite 

Protokoll
underskrivere 

Tellekorps 

Thea Mortsensen 
Antonio G. W. Serri 

Sivert Helgheim 

Elizabeth Ledal 
Sami Hadouchi 

Vedtak: Va/gt enstemmig 

Celine Vår Sollie, leder 
Anniken Poetzsch Elisenberg 
Martin Strømme 
Sivert August Wahlgren Leirbakk 
Tom Olufsen 

Isabella Victoria Røising 

Vedtak: Va/gt enstemmig 

Sofia Zalmai 

Lars Treekrem 

Vedtak: Va/gt enste 

Nicolai Østeby, leder 

Marcus De Boer 



Agnes Jansson 

Vedtak: Va/gt enstemmig 

Årsberetning 
Fylkesforeningens leder, Mathias O dal W . . 2019-2020. Deretter ble det åpe t f d beseth, ~nnlede~ til behandling av Årsberetningen n or e att. Anme Noren tegnet seg. 
Vedtak· Arsb t · . ere nmgen vedtos enstemmig uten endringer. 

Planer og mål 2021/2022 ~?t; av26~~komiteen, Celine Vår Sollie, redegjorde for plankomiteens forslag til planer og f 
al or ~022. Deretter ble det åpnet for debatt. Plandokumentet ble vedtatt med ø gende endnnger: 

• legge til nytt punkt på linje 93: Det bør arbeides for å opprette flere lokalforeninger der det er medlemsgrunnlag for dette. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med overnevnte endringer. 

lovendringsforslag 
Antonio G. W. Serri redegjorde for innkomne lovendringsforslag. 

Innkomne forslag: 
Endre §11 (2) fra: «Fylkesstyret består av Arbeidsutvalget, 2-4 generalforsamlingsvalgte representanter, lederen for her /okalforening med mer enn 3 beta/ende medlemmer.» til: « Fylkesstyret består av Arbeidsutva/get, 5 generalforsamlingsvalgte representanter, lederen for her lokalforening med mer enn 3 beta/ende medlemmer.» 

Vedtak: Lovendringsforslaget falt. 

Kontingentfastsettelse 
Vedtak: Arbeidsutvalgets innstilling om å oppretthalde medlemskontingenten på 100 kr vedtas enstemmig. 

Revisors beretning 
. Ettersom ingen av revisorene hadde an led n ing til å møte, ble revisors beretnmg opplest av organisasjonssekretær lage Slind Jensen. 

Vedtak: Tatt til orientering 

l . r 
· 

Reso USJOne . A d n redegjorde for resolusjonskomiteens arbeid. 
Medlem i resolusjonskom1teen Jenny n rese 

sol us· onskomiteens innstilling: Re J 1· En fremtidsrettet utvikling for bygd og by 1 Program • r 1 . l . 3· v·1 skal leve av kjernekraft etter o Jen. 2. Reso us1on • 



Vedtak: Resolus · k . 
~ons om,teens innstilling vedtas. 

Resolusjonsbehandling 
Program 1: 
Programmet «En fremtidsrettet ut .k\" f 
endringer: v, mg or bygd og by)) ble vedtatt med følgende 

• Endre tittel på programmet til: Vitror på Nor e 
• legge til pu kt O r · g 

'' 

n pa mJe 2S: Oppfordre kommunene til å tilby flere arrangementer for unge me om 16 og 21 

• E~dre ~unkt på linje 46-47 til: Øke lærlingtilskuddet og fjerne arbeidsgiveravgiften 
pa \ærhngp\asser 

• En_dre punkt på linje S6 til: La ansatte over 16 år få seige og servere alkoholhaldig 
drikke gruppe 3 dersom en person over 20 har daglig tilsyn ved salget 

• legge til punkt på linje S8: Straffe bedrifter som med overlegg utnytter unge i jobb 
ved å bryte arbeidsmiljøloven 

• legge til punkt på linje S8: Fjerne arbeidsgiveravgiften på ansettelsesforhold der 
arbeidstaker er under 30 år 

• Endre punkt på linje 84 til: Oppjustere målet om 2 politibetjenter per 1000 
innbygger til 2,5 for å sikre bedre beredskap 

• Styrke punkt på linje 8S: Forby bruken av tåregass som et middel for opprørskontroll 
• Dissens på linje 106: Flertall for dissensen 
• Endre punkt på linje 102: Styrke arbeidet for avdekking og straffeforfølgning av 

hatefulle ytringer 

• Stryke punkt på linje 103: Fjerne §185 i straffeloven, kjent som rasismeparagrafen 
• legge til punkt på linje 109: Fjerne punkt i straffeloven §78: «Farmildende 

omstendigheter kan forekomme dersom det har gått lang tid siden lovbruddet, eller 
saksbehandlingen har tatt lengre tid enn rimelig ut fra lovbruddets art, uten at 
lovbryteren kan lastes for dette.)) 

• Endre punkt på linje 124 til: Styrke det tverrfaglige arbeidet mellom politiet, skolen 
og andre relevante instanser for å fange opp og hjelpe sårbare unge 

• Endre punkt på linje 128 til: Øke strafferammene for grov kriminalitet begått av 
kriminelle gjengangere 

• Stryke punkt på linje 129: Øke strafferammene for kriminalitet begått i geografiske 
områder med høy kriminalitet 

• Legge til punkt på linje 134: Evaluere forebyggende og behandlende tiltak mot 
ungdomskriminalitet 

• Dissens på linje 1S9: Flertall for dissensen 
• Endre punkt på linje 19S-196 til: Alle kommunale nybygg skal være plusshus, og 

kommunen skal gi tilskudd til innovative klimaløsninger 
• Dissens på linje 219: Flertall for dissensen. • . • 

E d kt på linJ·e 220 til: Innføre nasjonalt fritt skolevalg pa v1deregaende, og • n re pun kk k fl · samtidig utrede en løsning som gjør det lettere for elever som i e øns er seg I sm 
ungdomsskole å bytte 

• Dissens på linje 221: Dissensen falt. 



• Stryke brødtekst på r . 
mellom sko\epsyko\o tnJe 286-287: De skal også innf . 

• Endre punkt på r . g og enkeltelever øre obligatoriske samtaler 
k . lnJe 291 til· At k l oordmator, BUP DPS . s o epsykologer skal ha t 

• legge til punkt å, 1· og andre relevante instans ett samarbeid med SLT-
p tnJ'e 29S· s 

er 
• legg fl · ørge for t k • legg: t~I punkkt på linje 29S: Jobbe for ~le~:y ~sk bthandling skjer så raskt som mulig 

pun t på linje 313· 0 ann ige skolepsykologer 
• ~egge til _Punkt på linje 3S9~ o::;::~er fl e rek la~ters~e~tilbud in nen rus og psykisk helse 

en gang' uken 
e sy eh1em til a servere alkohol t ·1 . 

• le . 

1 maten minst 
gge til punkt på linje 381: Prioritere utb . . størst samfunnsøkonomisk yggmg av Jernbaneprosjekter som har 

• E 
nytte ndre punkt på linje 424 til: Innføre nullu . . 

byene seiv kan bestemme • d k l . tshppssoner ' de store byene på sikt, slik at 

. 
nar e s a mnføre det 

• legge t1\ punkt på linje 427· At alle komm totale kjøttforbruk . uner skal ha som målsetting å redusere sitt 
• Dissens på linje 428: Dissensen falt • Endre pu kt • r · · · • . ~ . P_a lnJe 451 t1\: Tillate konsum av alkohol på offentlig eiendom 

Dissens pa hnJe 447: Dissensen falt • legge ti\ brødtekst på linje 485-486: Små kommuner som ikke klarer å levere 
effektive innbyggertjenester bør slås sammen, eller inngå i samkommuner dersom 
sammens\åing ikke er tilrådelig • Dissens på linje 489: Flertall for dissensen. • Endre punkt på linje 494 til: Legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene til 
kommunene eller nødvendige samkommuner 

Vedtak: Vedtatt med overnevnte endringer. 
Etter at programmet ble vedtatt, fremmet Anine Noren følgende forslag til dagsorden: 
««Resolusjon 3: Vi skal leve av kjernekraft etter oljen!» oversendes til politisk forum for 
behandling». Forslaget ble vedtatt, og resolusjonen oversendes til politisk forum. 
Valg: 
Valgkomiteens innstilling: 

• Leder: Anine Noren (Frogn) 

Vedtak: Valgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• 1. nestleder: Sivert August Wahlgren Leirbakk (Nordre Follo) 
Vedtak: Valgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• 2. nestleder: Celine Vår Sollie (Lørenskog) 

Vedtak: Valgkomiteens innsti/ing ble vedtatt. 

• 
Antall medlemmer til arbeidsutvalget: Seks 



\Jed\a\: Volgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• Med\emmer iW arbeidsut\Ja\get: 
o ~nn\~en ~oet1sch E\\senberg lf:\sker) o ~nton\o Gade W\\he\msen Seni {f rogn) o farhoud fa\ahat\marvast {Bærum) 

o Henrik "on 'Tangen-lordan {Bærum) o Kristin ENik Snortheim lNannestad) o lhea Mortensen lBærum) 

Vedta\c Valgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• Antall direktevalgte til Fylkesstyret: fire. 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. 

• Direktevalgte til fylkesstyret 
o Herman Kapaasen {Lørenskog) o Isabella Victoria Røising {Nes) o Jennv Andresen {Nordre Fo\\o) o Sigurd Sverresøn Wah\ Dæh\i {Asker) 

Vedtak: Valgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• Desisionskomiteen 
o Leder: Haakon Kvenna Veum lBærum) o Med\emmer av Desisionskomiteen: 

• E\izabeth Kath\een Hodges Da\e lBærum) • Maria Barstad Sanner lBærum) • Mathias Opdal Weseth lBærum) 
Vedtak: Valgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• Revisorer 
o Martin Kravik Solheim 
o Kar\ Andreas Kjelstrup 

Vedtak: Valgkomiteens innstiling ble vedtatt. 

• Lovkomiteen 
o Leder: Frigg Winther Rugset l Bærum) 
0 Medlemmer av Lovkomiteen: • Elizabeth Kath\een Hodges Dale lBærum) • 'Terje Hovet Horpestad lBærum) 



Anine Noren hevet generalforsamlingen kl. 16:23. 

Sted/dato: 0Jo J l q. l O ) .. u'l\ 
Sted/dato: 0 1,( O r io. t() , 'LO L\. 

Sot,a Ia\ma, ltr~NØ~ ~reekrem 

------ -


